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SABA Zero Overspray

•  maksymalna wydajno æ aplikacji
•  czystsze rodowisko pracy

•  redukcja ilo ci nak³adanego kleju

Przełomowa technologia
Sprawdzona 100% wydajno æ aplikacji sprawia, ¿e  

SABA Zero Overspray jest prawdziw¹ innowacj¹ w 

procesie klejenia. W po³¹czeniu z pistoletem natryskowym 

SABA EZ-mix Green, nowa seria kleju Sababond 3300 

to co dot¹d  by³o nieosi¹galne czyni mo¿liwym. 

¯adnych strat dziêki wydajnemu wykorzystaniu ka¿dego 

grama kleju, czyli maksymalnej wydajno ci aplikacji. 

To w³a nie czyni nasz¹ technologiê prze³omow¹! 

Umów siê z nami ju¿ dzi  by przekonaæ 

siê o sile dzia³ania SABA Zero Overspray!

T +48 61 664 51 25

sabapolska@saba-adhesives.com

www.saba-adhesives.com

Odwied  nas na:

20150923-2_Zero_204 x 285.indd   1 23-9-2015   11:23:48

mailto:sabapolska@saba-adhesives.com
http://www.saba-adhesives.com/
http://www.saba-adhesives.com/
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D ialog polityków z wyborcami, czy to na żywo, czy za pośrednic-
twem mediów, przypomina niegdysiejsze spotkania przeróżnych 
konkwistadorów z autochtonami. Z  jednaj strony ci ostatni nie 
bardzo wiedzą, o  czym mówią władający niezrozumiałym na-
rzeczem goście, którzy niespodziewanie pojawili się na ich te-
rytorium i  budzą strach piorunami rzucanymi z  jakichś kijów. 

Z drugiej strony ci sami autochtoni zachwycają się pięknem koralików czy innych 
błyskotek hojnie rozdawanych przez tych dziwnych ludzi o  innym kolorze skóry, 
przeto ochoczo oddają za nie wszystko, czego chcą przybysze: a to ziemię, a to złoto, 
a to niewolników.

Współcześni konkwistadorzy, a  zwłaszcza rozmaici TKM-iści, zastąpili koraliki 
i błyskotki wyborczymi obietnicami, a autochtoni – jako że nie dysponują zbędnymi 
hektarami, których mogliby się pozbyć – oddawanymi w czasie wyborów głosami.

Po – przyznaję z ręką na sercu – dość jednak pobieżnej lekturze wrześniowych pe-
riodyków wynotowałem najczęściej powtarzające się konstrukcje słowne, skrywające 
mniej lub bardziej hojne obietnice: zmienimy (system dopłat, ustawę – jedną, drugą, 
trzecią), obniżymy (podatek – ten czy ów, wiek emerytalny), wprowadzimy (jednolite 
kontrakty, program zatrudnienia, jeden podatek, ulgi inwestycyjne, przyjazną ordy-
nację, udogodnienia, minimalne stawki, bony refundacyjne, darmowe leki, pieniądze 
dla dzieci, podatek bankowy, opodatkowanie hipermarketów, przyjazne państwo), 
uszczelnimy (podatki, granice), zlikwidujemy (umowy śmieciowe, składki na ZUS 
i  NFZ, płatność pracodawców za etaty związkowe), podwyższymy (wynagrodzenia, 
emerytury, wydatki na obronność), ograniczymy (szarą strefę), uprościmy (przepisy), 
poprawimy (ściągalność podatków, bezpieczeństwo).

Pochód niegdysiejszych konkwistadorów odbywał się pod hasłem wprowadzania 
cywilizacji do krajów zamieszkałych przez „dzikusów”. Ich dzisiejsi kontynuatorzy my-
ślą dokładnie tak samo. Czy jednak świecidełka rzeczywiście są aż tyle warte?  d

MAREK HRYNIEWICKI 
redaktor naczelny

Rodzimy język 
i gramatyka, jakże 

piękne i bogate, 
bardzo ubożeją 

na czas kampanii 
wyborczych. 

Kandydaci bowiem, 
niezależnie od 

partyjnej maści, 
znają głównie czas 

przyszły i liczbę 
mnogą, a ocenę 

siebie i konkurencji 
wyznacza aksjomat: 
„cztery nogi dobrze, 

dwie nogi źle”.

PIERWSZA OSOBA LICZBY 
MNOGIEJ

Koraliki za ziemi , czyli 
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Projektowanie wnętrz to wyzwanie. Aby zostało zrealizowane skutecznie i z rozmachem, 
architekt wnętrz potrzebuje sprawnego narzędzia do projektowania, jego klient natomiast 
oczekuje projektu skrojonego na miarę, tylko dla niego. Najlepszy projekt nie obroni się 
jednak bez prezentacji dostosowanej do wrażliwości i estetyki zamawiającego. Nowe wersje 
programów CAD Decor PRO, CAD Decor 2.2 i CAD Kuchnie 6.2 pomogą zapanować nad 
emocjami obu stron...

B ranża projektowania wnętrz 
powinna być dzisiaj „bliżej” 
klienta, czyli projektować 
prościej, szybciej i  z efektem 

„Wow!”. Firma CAD Projekt K&A konse-
kwentnie stara się taką właśnie koncepcję 
realizować. Na początku zeszłego roku 
wprowadziła na rynek system mobilny 
CAD Share-it, w maju tego roku pojawiły 
się natomiast programy do projektowania, 
wizualizacji i wyceny wnętrz CAD Decor 
PRO, CAD Decor 2.2 i CAD Kuchnie 6.2. 
Najnowsze wersje tych popularnych apli-
kacji oferują ogromne zmiany w sferze sta-

bilności i ergonomii oprogramowania oraz 
prezentacji projektów z  wykorzystaniem 
innowacyjnych efektów wizualnych, które 
zachwycają nie tylko projektantów, ale tak-
że ich klientów.

Tak duży nacisk na formę prezenta-
cji aranżacji wnętrz to efekt tego, iż wi-
zualizacja i  rendering są od wielu lat 
jedną z najmocniejszych stron oprogra-
mowania autorstwa CAD Projekt K&A 
i  prawdziwą pasją jego twórców. Celem 
zmian wprowadzonych w  środowisku 
wizualizacji 26 maja 2015  r. jest zwięk-
szenie jego stabilności i tempa działania, 

oraz możliwość „personalizacji” prezen-
towanych projektów. Wyobraźmy sobie 
klienta, który kocha nowinki techniczne. 
Zwykła wizualizacja projektu wnętrza 
mieszkalnego czy komercyjnego może 
mu nie wystarczyć, bardziej przychyl-
nym okiem spojrzy jednak na pewno 
na obrazy trójwymiarowe tzw. anaglify 
czy stereoskopowe. Pasjonata fotografi i 
z  kolei, możemy mile zaskoczyć zasto-
sowaniem głębi ostrości, która wyostrzy 
przedni lub tylni panel widoku aranżacji. 
Artysta pewnie z  większym zaintereso-
waniem obejrzy wizualizacje z postpro-
cesowymi fi ltrami artystycznymi lub 
przejściami tonalnymi. Ile architektów 
i projektantów wnętrz i ich klientów, tyle 
kombinacji. Autorskie oprogramowanie 
do projektowania fi rmy CAD Projekt 
K&A tworzy w  tej materii praktycznie 
nieograniczone pole manewru. Zarów-
no dla architektów, jak i  producentów 
elementów wyposażenia wnętrz, którzy 
swoje projekty i  swoje produkty chcą 
zaprezentować w  unikalny sposób. Za-
panuj nad emocjami, a  zapanujesz nad 
zleceniem i swoim klientem... d

CAD Projekt K&A s.c. | Pozna ski Park Naukowo-Technologiczny, budynek A – I pi tro | 61-612 Pozna  | ul. Rubie  46
tel. +48 61 662 38 83 | fax+48 61 642 94 55 | biuro@cadprojekt.com.pl | www.cadprojekt.com.pl

Projektowanie, emocje, 
  skuteczno ...

mailto:biuro@cadprojekt.com.pl
http://www.cadprojekt.com.pl/
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Ekskluzywny mat  rmy Egger
Kontrastową alternatywą dla wysokiego połysku jest powierzchnia matowa, która jest 
coraz szerzej stosowana w ekskluzywnych wnętrzach. To właśnie mat jest kojarzony 
z wysoką jakością i drogimi meblami. PerfectSense Matt daje wrażenie ciepła 
i aksamitności. Wysokiej jakości innowacyjne wykończenie fi rmy Egger gwarantuje, że na 
powierzchni nie pozostaną odciski palców.

W szaleńczym tempie współczesnego 
życia cisza i spokój stały się czymś, 
co coraz częściej kojarzy nam się 
z luksusem. PerfectSense Matt jest 

tego typowym przykładem. Stonowane odcienie 
pozwalają uzyskać prostotę formy, podkreślającą 
jej wyjątkowy charakter i dają wrażenie subtelności 
i wysokiej jakości.

Aksamitnie matowa powierzchnia PerfectSense 
jest zupełnym przeciwieństwem bardziej znanych, 
błyszczących powierzchni Egger i opracowana zo-
stała w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na 
wysokiej jakości wykończenia o  subtelnym wyglą-
dzie, które zaczynają się pojawiać w bardziej eksklu-
zywnych obiektach mieszkalnych i  komercyjnych. 
Dostępne w  szerokiej gamie neutralnych kolorów, 
specjalne wykończenie No-Fingerprint zapobiega 

pojawianiu się plam i  odcisków na nawet najczę-
ściej dotykanych powierzchniach, takich jak drzwi 
bez klamek. Zestawianie kontrastujących kolorów 
nie jest niczym nowym, ale coraz częściej takie 
rozwiązanie stosuje się z wykorzystaniem kolorów 
o  podobnym odcieniu w  celu stworzenia bardziej 
przemyślanej formy, o  zarówno eleganckim, jak 
i ponadczasowym wyglądzie. Stworzona przez Eg-
ger gama stonowanych kolorów ma ułatwić dopa-
sowanie odcieni, tak by mebel nie musiał wyglądać 
krzykliwie, by przyciągać wzrok.

Kolekcja magazynowa obejmuje: U222 PM 
Krem, U702 PM Kaszmir, U708 PM Szary, U727 
PM Szary kamienny, U732 PM Szary przykurzo-
ny, U999 PM Czarny i W1000 PM Biały Premium.

PerfectSense Matt jest ciepła i  miękka w  do-
tyku. Podczas produkcji PerfectSense Matt wy-
korzystuje się rewolucyjny proces powlekania 
warstwą UV. Nowa technologia gwarantuje, że na 
powierzchni nie pozostają odciski palców. d
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Egger Polska | www.egger.com

W a ciwo ci 
PerfectSense Matt:
• unikalny wygląd i struktura
• matowa powierzchnia zabezpieczona 

przed odciskami palców
• wysoka odporność na zarysowania 

i trwałość
• MDF (Medium Density Fibreboard) jako 

płyta bazowa zapewnia wyjątkowo 
gładką powierzchnię

• folia ochronna zabezpiecza matową 
stronę w czasie obróbki

Subtelny kontrast matowych dekorów U732 PM Szary przykurzony z U708 Szarym w korpusowej oprawie 
z płyty kompaktowej w dekorze H3326 ST28 Dąb Gladstone szarobeżowy.

Matowe jasne frony w dekorze U222 PM Krem zostały tu połączone z kontrastującym dekorem w wysokim 
połysku H3025 PG Makassar.

Subtelny mat w dekorze U702 PM Kaszmir. 

http://www.egger.com/
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P owody takiego za-
chowania nie budzą 
żadnych wątpliwości. 
Wypełnienie jednego 
formularza Głównego 
Urzędu Statystyczne-

go dotyczącego innowacyjności fi rmy 
pociąga za sobą obowiązek dostarczania 
kolejnych. Firma już dziś i  tak przymu-
sowo wypełnia ok. 80 obowiązków staty-
stycznych wobec GUS oraz ok. 60 wobec 
Narodowego Banku Polskiego, nie wspo-
minając o innych instytucjach. Każda nor-
malna fi rma płaci za informacje i badania. 
Rząd zdobywa je pod przymusem na koszt 
podatnika. Skoro jest to kolejne obciąże-
nie dla fi rmy, takie jak podatek, to po co 
dodawać sobie następne, jeśli nie ma jesz-
cze ustawy o przymusowym wykazywaniu 
innowacyjności fi rmy. Jeżeli poziom inno-
wacyjności gospodarki dla rządu i  jego 
agend wynika ze sprawozdawczości, to 
niewiele ma on wspólnego z rzeczywisto-
ścią. Polscy przedsiębiorcy dokonują sko-
ków technologicznych oraz usprawniają 
metody zarządzania fi rmami nie po to, 
aby rządowi poprawić jakiekolwiek staty-
styki, a  politykom zmniejszyć kompleks 
syndromu prowincji, ale dla większego 
zysku i wygrania z konkurencją. 

Intensywność, z  jaką politycy odmie-
niają dziś słowo „innowacyjność” –  nie-

wiele z  tego rozumiejąc –  można tylko 
porównać z żarliwością i częstotliwością, 
z jaką nie tak dawno część z nich wypo-
wiadała słowo „socjalizm”. Innowacyj-
ność stała się jednym z wierzeń wyznawa-
nych przez polityków, którzy jak w  PRL 
popadają w „sekciarstwo”. Nie są w stanie 
dostrzec, że cały czas polscy przedsię-
biorcy uciekają konkurencji, nie tylko ze 
starej Europy, inwestując w  najnowsze 
technologie, a  nie odkupując te, które 
właśnie zamortyzowały się dawno temu 
gdzie indziej. Nie ma w  Polsce branży, 
której przedsiębiorcy w  rzeczywistości, 
a  nie w  sprawozdawczości, nie dokonali 
zmian odbierających spokojny sen za-
chodniej konkurencji. Nawet jeżeli podą-
ża ona polskim śladem, to polskie fi rmy 
coraz częściej mają elastyczniejsze, a tym 
samym lepsze, serwisy oraz logistykę.

Gdyby politycy stosowali transpa-
rentne zasady, metody zarządcze i  wiele 
innych elementów, które zaprowadziły 
polskie fi rmy na szczyty konkurencyjnych 
rynków, to Polska jako państwo byłaby 
w zupełnie innym miejscu. Skoro polity-
cy wymuszają innowacyjność na fi rmach, 
które dawno innowacyjne są, to należało-
by wyegzekwować na politykach podob-
ny standard w rządzeniu krajem.

Politycy mają nam dostarczać naj-
wyższej jakości usług związanych z pań-

stwem. Nasi obywatele i  przedsiębiorcy 
mają niezwykle bogaty materiał porów-
nawczy, ba, sami niezwykle często biorą 
udział w  tzw. obserwacji uczestniczą-
cej, korzystając z  serwisów publicznych 
w  innych krajach, gdzie też m.in. płacą 
podatki. Skoro można w  polskich fi r-
mach zastosować najnowsze technologie 
i  metody zarządcze, to tak samo można 
zaaplikować je w rządzie i jego agendach. 
Mamy wystarczająco dużo własnych i na 
wyciągnięcie ręki doświadczeń innych 
krajów, aby nie trwonić czasu na byleja-
kość polskiego państwa. 

Rządzący Estonią regularnie ogłasza-
ją plany zmian, które mają obywatelom 
oszczędzić czas i pieniądze oraz podnieść 
komfort życia w  tym kraju. Jest to nie-
ustanny wysiłek elity przywódczej, a nie 
tylko politycznej, jak w Polsce, która wie, 
czym jest brzemię odpowiedzialności 
nie tylko za „tu i teraz”, ale za przyszłość 
państwa i następnych pokoleń. Kraj ten 
doświadczył już wielokrotnych ataków 
na swoje instytucje, które próbowano 
sparaliżować bombardowaniem przez 
Internet. Aby ograniczyć skutki podob-
nych ataków, ale też umożliwić funkcjo-
nowanie państwa nawet w  sytuacji jego 
fi zycznego zaboru, przeniesiono pań-
stwo w  chmurę. W  kilku miejscach na 
świecie znajdują się kopie danych, które 
pozwolą rządowi i obywatelom funkcjo-
nować nawet w  ekstremalnej sytuacji 
i utrzymać ciągłość działania. Nie jest to 
nic aż tak nadzwyczajnego, z  czym nie 
można byłoby zetknąć się w działalności 
fi rm. Od dawna fi rmy są zabezpieczone 
na okoliczność nadzwyczajnych sytu-
acji, w których fi zycznie przestają istnieć 
technologie, linie produkcyjne i całe ich 
zakłady. 

Innowacyjny rząd to taki, który trak-
tując czas jako dobro rzadkie i  wyczer-
pujące się niczym tlen w  zamkniętej 
przestrzeni, nie traci go na niepotrzebne 
i  niepodnoszące społecznego dobrobytu 
działania. Noe nie budował Arki, kiedy 
już padało. d

ANDRZEJ SADOWSKI
Andrzej Sadowski jest prezydentem Centrum 

im. Adama Smitha oraz prezydentem rady URBI 
– Unii Rynku Budowlano-Inwestycyjnego.

Grupa Maspex, której przewodzi 
dr Krzysztof Pawiński, jest jedną z bardziej 

wszechstronnych innowacyjnie fi rm w Polsce, 
nie tylko w przemyśle spożywczym. Ucieka 

cały czas konkurencji, udoskonalając 
zarządzanie, wprowadzając najlepsze 
technologie oraz metody komunikacji 

z konsumentem. Mimo że jest w każdym 
calu innowacyjna, to jej prezes zrezygnował 

z urzędowego potwierdzenia tego 
bezspornego statusu.

spodarce

A
im. A

KIEDY NOE BUDOWA  ARK ?
Sprawozdawczość na rzecz innowacyjności,  czyli
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F irma Serge Ferrari wykorzystuje 
opatentowaną technologię do 
wytwarzania Batyline, wysokiej 
jakości membrany do różnora-

kich zastosowań, która jest produkowana 
wyłącznie w Europie. Przędza, pochodząca 
z  własnego zakładu w  Szwajcarii, podda-
wana jest specjalnemu procesowi powleka-
nia, a następnie tkana w różnych wzorach 
i stylach. Proces termoutrwalania gwaran-
tuje wysoką odporność membrany nawet 
w najtrudniejszych warunkach.

Batyline to materiał wybierany przez 
czołowe marki meblarskie do zastosowa-
nia do wnętrz i na zewnątrz: w ogrodzie, na 
tarasie, w biurach, hotelach, restauracjach, 
spa, na jachtach i statkach wycieczkowych. 
Różnorodność splotów, szeroka gama ko-
lorystyczna, refl eksy świetlne, wyjątkowe 
aspekty dotykowe i  komfort użytkowa-
nia to niekwestionowane atuty materiału 
pozwalające na tworzenie niebanalnych 
form. Batyline jest niezwykle trwała, o du-
żej odporności na promieniowanie UV 
i  łatwa do czyszczenia. Zapewnia idealną 
higienę i trwałość mebli w długim okresie 
czasu.

Firma Serge Ferrari wprowadziła na ry-
nek także wersję materiału Batyline o wy-
jątkowych właściwościach akustycznych 
(Batyline AW). Dzięki prostej obróbce 
i łatwemu montażowi, materiał ten można 
wykorzystać na wiele sposobów, zwięk-
szając tym samym komfort akustyczny 
i wnosząc niepowtarzalny wygląd i klimat 
wnętrza. 

Batyline to prawdziwie wszechstronny 
materiał, a projektanci Serge Ferrari stale 

pracują nad jego udoskonaleniem i posze-
rzeniem kolekcji.

Batyline to wyjątkowa oferta dla każde-
go, kto pragnie tworzyć własne produkty.

Odkryj więcej membran Batyline, ta-
kich jak Batyline Lounge, Batyline Keops 
lub Batyline AW.

Więcej informacji na temat membran 
Batyline i  Serge Ferrari można uzyskać 
pisząc na adres: 
izabela.duchnowska@sergeferrari.com

advertorial bran a

Wyj tkowy materia   
   do wn trz i na zewn trz
Wewnątrz lub na zewnątrz – elastyczne tkaniny marki Serge Ferrari cieszą się uznaniem 
ze względu na ich wyjątkowe parametry użytkowe i cechy estetyczne. Są wytrzymałe na 
oddziaływanie warunków pogodowych, a pokryte nimi siedzenia i oparcia nie ulegają 
odkształceniu, zapewniając wygodę przez wiele lat.

www.sergeferrari.com
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Subtelność lekko cieniowanych lub metalicznych tonów Batyline Duo umożliwia zabawę z głębią barw poprzez mieszanie 
kolorów i efektów stwarzanych przez materiał.

Dzięki niezrównanej przejrzystości i wyjątkowej 
palecie barw Batyline Iso jest doskonałym mate-

riałem do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz.

Miękka, elegancka i wyrafi nowana w dotyku, 
o wyjątkowej odporności na warunki zewnętrzne, 
dostępna również w wersji wodoszczelnej.

Batyline Eden: gładki dotyk Batyline Iso: klasyczna

Batyline Duo: podwójny efekt

mailto:izabela.duchnowska@sergeferrari.com
http://www.sergeferrari.com/


felieton Wiktorski o gospodarce

DR INŻ. TOMASZ WIKTORSKI
Autor jest właścicielem B+R Studio 

i ekspertem Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej 
Producentów Mebli.

o gospodarce

DRDR

i eks

P olacy chcą mieszkać 
ładniej –  co do tego 
nie mam wątpliwo-
ści. W  szczególności 
młodzi zaczęli trak-
tować meble jako coś 

związanego z  modą, a  tym samym coś 
o charakterze tymczasowym. Dlatego są 
skłonni myśleć o  meblach jak o  przed-
miotach, które się co jakiś czas wymie-
nia. Takiemu podejściu sprzyja panujący 
w naszym kraju estetyczny minimalizm. 
Ciągnąc tę myśl dalej stwierdzam, że 
statystyczny Polak lub Polka chce mebli 
niewiele, ale ładnie wyglądających, kosz-
tem ich trwałości czy jakości okuć. Do-
dając do tego dłuższe niż kiedyś miesz-
kanie z rodzicami, późne macierzyństwo 
i  mniejszą liczbę dzieci okazuje się, że 
pretekstów do zakupów mebli też jest 
mniej, a  i jednostkowy wydatek mniej-
szy. Całość składa się na zgodny ze wska-
zaniami badań statystycznych obraz kur-
czącego się, przynajmniej obecnie, rynku 
mebli mieszkaniowych w Polsce. Kiedyś 
napisałem: W Polsce nigdy już nie będzie 
się sprzedawać tyle mebli co w 2009 roku. 
Przynajmniej w  kategoriach wolumenu 
i  przynajmniej dopóki nie zdecydujemy 
się na większą liczbę dzieci. Chyba, że 
masowo za rozwój kraju wezmą się imi-
granci z różnych kierunków… Co tu dużo 
mówić, jest recesja.

Ale jest też inny obraz krajowego 
rynku mebli. To co wyprodukowaliśmy 

i  zaimportowaliśmy minus eksport. Tu 
okaże się, że liczby bardzo się zmieniają 
z roku na rok i od 2012 do 2015 szacowa-
ny jest blisko 2,5 krotny wzrost tak liczo-
nego salda. Co więc stoi za tymi nader 
optymistycznymi liczbami? Eksport nie 
wymaga dodatkowego wyjaśniania. Im-
port po części stanowią komponenty do 
dalszej produkcji, ale po części gotowe 
meble. Produkcja krajowa rozbija się na 
co najmniej kilka części:

1.  omówiony wyżej rynek mebli 
mieszkaniowych,

2. rynek instytucjonalny,
3. podwykonawstwo.
Tym razem wniosek jest następujący, 

jeżeli rynek mebli mieszkaniowych kur-
czy się, to rosnąć musi rynek mebli insty-
tucjonalnych i podwykonawstwa.

Popatrzmy jeszcze dodatkowo na to, 
co się dzieje w  handlu meblami miesz-
kaniowymi w Polsce. Porównałem liczbę 
placówek handlowych wybranych sieci 
z roku 2010 i 2014. IKEA: +1, Jysk: +65, 
Agata: +5, Bodzio: +70, Abra: +23, Black 
Red White: +12 (wielkopowierzchnio-
wych). Nie proponuję porównywać obro-
tów placówek IKEA z Bodzio, ale chcia-
łem pokazać trend do zwiększania liczby 
punktów handlowych pewnej grupy fi rm. 
Jestem przekonany, że obroty wymie-
nionych fi rm na rynku krajowym rosną! 
Znaleźliśmy więc tytułowy „Boom”! 

Nie brakuje przykładów krajo-
wych fi rm, które z  sukcesem rozwijają 

sprzedaż krajową, o  czym mogłem się 
przekonać podczas panelu dyskusyj-
nego, który organizowałem na targach 
w Ostródzie. Weźmy na przykład Libro, 
które na rynek krajowy zdecydowało 
się wejść 7 lat temu i  dziś odgrywa tu 
znaczącą rolę. Szynaka Meble zwiększa 
swoje zaangażowanie w  rynku krajo-
wym poprzez obecność w sieciach. Tyl-
ko przedstawiciel fi rmy Kler twierdził, 
że sytuacja rynkowa w  Polsce jest dla 
nich od kilku lat stabilna –  ani boom 
ani recesja...

Niezależnie od tego, czy dyskutowali-
śmy o rynku krajowym, czy o możliwo-
ści wejścia do sieci handlowych rozmowy 
kręciły się wokół odwagi podejmowania 
zmian w  fi rmach: zmian organizacyj-
nych, zmian we wzornictwie, zmian 
w  defi niowaniu potrzeb klienta, zarów-
no biznesowego, jak i detalicznego. Przy 
wysokokonkurencyjnym i  dynamicznie 
zmieniającym się rynku ponoszenie ry-
zyka jest niezbędne dla budowania wła-
snej pozycji, zaufania u kontrahentów 
i wyróżnienia się na rynku.

Zmiany te, dla wielu utożsamiane 
z ryzykiem, dziś można łatwiej wprowa-
dzać z uwagi na nową perspektywę unij-
nych pieniędzy minimalizujących owo 
ryzyko. Genialną szansę dostają fi rmy 
z  Polski Wschodniej, gdzie rusza dzia-
łanie 1.4 „Wzór na konkurencję”, czyli 
dotacje na opracowanie strategii wzor-
niczej i  wdrożenie nowych produktów 
–  w tym zakup maszyn i  urządzeń. Od 
kilku lat współpracuję przy projektach 
wzorniczych, gdzie projektant rozumie 
technologię, budżet, potrzeby klienta 
i  wreszcie na takie projekty są dotację. 
Grzechem byłoby z takiej szansy nie sko-
rzystać.

Jeśli Państwa zaciekawiła możli-
wość pozyskania dotacji na wzornictwo 
i  środki trwałe, to służę poradą. Proszę 
pisać na adres tomasz.wiktorski@brstu-
dio.eu d

Zaczęło się od wywiadu dla tygodnika 
„Polityka”. Ja twierdzę, że od 2009 roku mamy 

systematyczne spadki wartości krajowego 
rynku mebli mieszkaniowych. Po tygodniu 

dzwoni ponownie pani redaktor i mówi: 
„Firmy z którymi rozmawiałam, twierdzą że 

mają wzrosty, więc jak to jest z tym 
rynkiem mebli?”

– BOOM CZY RECESJA?
Krajowy rynek mebli 

12  BIZNES meble.pl    pa dziernik 2015

mailto:tomasz.wiktorski@brstu


a d v e r t o r i a l

Uniwersalny i ponadczasowy design 
sprawia, że kółko idealnie pasuje 
do wszelkiego rodzaju mebli, m.in. 
szafek RTV, komód, kontenerków. 
Sprawdza się na wszystkich rodzajach 
podłóg: parkiecie, panelach, płytkach, 
wykładzinach czy dywanach.

Kó ka do 
nowoczesnych mebli

KDS-01/35 – kółko meblowe 35 mm 
z płytką, przezroczyste.

KDS-01/50 – kółko meblowe 50 mm 
z płytką, przezroczyste.

KDS-01/75 – kółko meblowe 75 mm 
z płytką, przezroczyste.

KDS-01-H/35 – kółko meblowe 35 mm 
z płytką i hamulcem, przezroczyste.

KDS-01-H/50 – kółko meblowe 50 mm 
z płytką i hamulcem, przezroczyste.

KDS-01-H/75 – kółko meblowe 75 mm 
z płytką i hamulcem, przezroczyste.

S pecjalna, wielowarstwowa konstrukcja łącząca 
polikarbon i  poliuretan zapewnia wyjątkową 
odporność. Dzięki temu nowe kółka są bar-
dzo wytrzymałe (udźwig odpowiednio: 35 mm 

– 25 kg, 50 mm – 35 kg, 75 mm – 45 kg). Wyposażone są 
w mocowanie ze stali ocynkowanej.

Wyróżniającą się cechą kółek jest ich skrętność i  zna-
komite właściwości jezdne. Delikatność i  miękkość ruchu 
połączone z  cichą pracą łożysk pozwalają na swobodne 
i  komfortowe manewrowanie meblem w  mieszkaniu czy 
biurze. Kółka pracują cicho i  płynnie, nie zostawiają śla-
dów na podłodze, nie rysują powierzchni podłogi. Ponadto 
wszystkie kółka można zamontować w standardowy, bardzo 
łatwy sposób.

Do wyboru jest wersja z  hamulcem lub bez oraz trzy 
wielkości: 35, 50 oraz 75 mm. d

http://amix.pl/pl/


ZDZISŁAW SOBIERAJSKI
Przedsiębiorca z wieloletnim stażem. 

Pracuje z projektantami i przemysłem, tworząc 
zespoły wdrożeniowe. 

felieton Sobierajski o designie

O bserwując polski 
rynek zamówień na 
dizajn produktowy, 
wyraźnie widzę, że 
większość zleceń 
odbywa się „na 

gębę”. Taki tryb współpracy jest wygodny 
dla obu stron, ponieważ wystarczy kilka 
rozmów podczas których ustalamy o co 
nam chodzi i  jakiego oczekujemy pro-
jektu. Nie musimy precyzyjnie określać 
kryteriów i  naszych oczekiwań. Nawet 
jeśli dizajner już przyniesie pierwsze wi-
zualizacje zrobione według swoich wy-
obrażeń, to możemy powiedzieć: – „Ale 
nie o to nam chodziło. Ładne to, ale się 
nie nadaje. Proszę przynieść coś innego”. 
Czas biegnie, pracy przybywa, a efektów 
nie widać.

W  Polsce mamy płytki rynek zleceń, 
który w  starciu z  masową nadprodukcją 
setek magistrów wzornictwa, może usta-
lać warunki jakie chce. Jednym z przeja-
wów takiej działalności są rozmaite kon-
kursy, w  których aspirujący dizajnerzy 
mogą zgłosić projekty. Czy taka metoda 
pozyskiwania projektów się inwestorom 
opłaca? Konkursy kosztują, a  projekty 
wynikające z wszystkich polskich konkur-
sów mogłaby wykonać jedna, profesjonal-
na, średniej wielkości agencja projektowa. 
Czy zatem polskie „konkursy na dizajn” 
są emanacją skąpstwa przedsiębiorców? 
A  może w  taki sposób usiłują oni, dzię-
ki tym konkursom, znaleźć inspirację 

i  wskazówki do samodzielnego projek-
towania swoich rynkowych produktów? 
Odpowiedzi na to pytanie nie znajdziemy 
bez gruntownej analizy kryteriów, które 
powodują, że inwestor-przedsiębiorca 
zaczyna potrzebować talentu ludzi kre-
atywnych. W  mojej opinii, nieufność 
polskiego inwestora do dizajnerów, jest 
spowodowana niezrozumiałą biznesowo, 
powszechną aktywnością promotorów 
polskiego dizajnu, objawiającą się w  po-
staci reklamowania rzeczy dziwnych, 
medialnych, intrygujących, ale o  mizer-
nej wartości rynkowej. Z  drugiej strony, 
Inwestorzy szukający wsparcia ludzi kre-
atywnych mają problem jak znaleźć tych 
projektantów, którzy spełnią ich bizneso-
we oczekiwania. Konkurs rozwiązuje ten 
kłopot.

Zdecydowanie lepszym i  tańszym 
rozwiązaniem jest dobrze napisany brief. 
Już na tym etapie można zweryfi kować, 
czy zgłasza się do nas dizajner, stylista, 
czy profesjonalny projektant. Informa-
cje jak pisać briefy dla dizajnerów moż-
na znaleźć w  wielu miejscach Internetu. 
Najczęściej pochodzą one od wykładow-
ców lub praktykujących dizajnerów. Nie 
znajdziemy w  nich informacji z  punktu 
widzenia inwestora najważniejszej, czyli 
budżetowania. W praktyce przemysłowej 
na etap projektowy możemy wydać więcej 
lub mniej pieniędzy. Przy uruchomieniu 
produkcji już nie mamy takiej swobody. 
A przy produkcji seryjnej nawet niewiel-

ka ilość zbyt dużych kosztów, zadecyduje 
o  porażce rynkowej pięknie zaprojekto-
wanego produktu.

W  mojej opinii dizajner-stylista od 
projektanta różni się tym, że ten pierw-
szy tylko kreuje, a  ten drugi kreuje oraz 
potrafi  policzyć koszt swoich kreacji. 
Projektant osadzony w rynku, potrafi  mi-
nimalizować koszty przyszłej produkcji 
seryjnej. Nie ma problemu z tym, że jego 
praca musi spełnić kryteria ekonomiczne, 
a  w  drugiej kolejności wymagania styli-
styczne.

Gdy w  briefi e opiszemy wszystkie 
aspekty marketingowe i wymagane cechy 
przyszłego produktu, dopiszmy jeszcze 
kilka zdań o  kryteriach ekonomicznych, 
a przede wszystkim informację o maksy-
malnym koszcie wytworzenia produktu. 
Dla stylisty będzie to zbyt trudne, więc 
nie podoła, a  projektantowi ułatwi tylko 
pracę. Znakomicie też uprości współ-
pracę zespołu wdrożeniowego, który nie 
straci czasu na rozpatrywanie nierealnych 
propozycji dizajnera. Projektant, który 
opracowuje produkt zgodnie z założenia-
mi fi nansowymi, wie jakie dobrać kształ-
ty do technologii. Wie, gdzie redukować 
ilość elementów, oraz wie jak zbudować 
równowagę pomiędzy atrakcyjnością 
produktu, jego rentownością i  kosztami 
wytworzenia. 

Projektant pracujący w zadanych stan-
dardach budżetowych, zaprojektuje nam 
wysokie marże i atrakcyjne produkty. Di-
zajner zaprojektuje atrakcyjne, ale za dro-
gie. W  przemyśle jest wiele przykładów 
wdrożeń, w których należało kompletnie 
zmienić wizję dizajnera, bo jej realizacja 
była nieopłacalna. Na tym tle rodzą się za-
wsze konfl ikty, dlatego diagnoza poziomu 
kompetencji dizajnera jest najtańszym 
sposobem na powodzenie naszego pro-
jektu i wdrożenia. Zatrudniajmy wyłącz-
nie projektantów-kreatorów wysokich 
marż. Na stylistów szkoda naszego czasu 
i pieniędzy. A jak odróżnić projektanta od 
dizajnera-stylisty? O  tym w  następnym 
felietonie. d

Co w briefi e, to na fakturze. Tak mawiają 
doświadczeni dizajnerzy, którzy samodzielnie 

prowadzą cały proces projektowo-
-wdrożeniowy, by dać inwestorowi 

oczekiwane rozwiązanie. Problem jest 
w tym, że takich projektantów jest w Polsce 
tylko kilkunastu. Reszta, potrzebuje opieki, 
konkretnych wskazówek i edukacji w całym 

procesie projektowym. 

ignie

DOBRY BRIEF?
Jak napisa  
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D laczego do Pana 
piszę? Bardzo do-
ceniam Pańską edu-
kacyjną misję do-
tyczącą współpracy 
przemysłu z  projek-

tantami, jednak mam wrażenie, że ob-
raz, który kreśli Pan w  swoich tekstach 
jest zdecydowanie zbyt czarno-biały, 
a  rzeczywistość, w  której stykają się 
przedstawiciele tych obu grup bardziej 
złożona. Jestem też przekonany, że nie 
ma jednego jedynie słusznego modelu 
takiej współpracy, a zarówno po jednej, 
jak i  po drugiej stronie znaleźć można 
osoby i zachowania skutkujące tym, że ta 
współpraca się nie udaje lub przeciwnie 
– przynosi znakomite, policzalne efekty.

Ale do rzeczy – jadąc niedawno dro-
gą krajową numer 19 mijałem zabawny 
zestaw agromechaniczny, złożony z  cią-
gnika Ursus C-328 w  kolorze morskiej 
zieleni, który ciągnął za sobą znacznie 
nowocześniej wyglądający traktor zna-
nej holenderskiej marki w kolorze jasno-
zielonym. Kawalkadę zamykała przycze-
pa załadowana po brzegi popularnym 
w Polsce warzywem, z którego powstają 
niezbędne do życia naszych rodaków 
węglowodany – zarówno w postaci stałej, 
jak również płynnej. Traktorzysta „dwu-

dziestki ósemki” na oko był o  połowę 
młodszy niż jego pojazd, którego pro-
dukcji zaprzestano rok po historycznym 
pierwszym warszawskim koncercie Rol-
ling Stones, za który, jak mówi stołeczna 
legenda, zespół zainkasował dwa wago-
ny owych płynnych węglowodanów – co 
okazało się rozwiązaniem lepszym niż 
trudny i  długotrwały proces wymiany 
złotówki na brytyjską walutę u lokalnych 
„cinkciarzy”.

Historia ta wydaje się bardzo odległa 
od tematu dizajnu w polskim przemyśle 
meblarskim, szczególnie w  kontekście 
dotowanego rolnictwa europejskiego 
i  polskiego małorolnego chłopa. Ten za 
dotację na sprzęt rolniczy zakupi używa-
ną limuzynę „przyprowadzoną” z nieod-
ległej Bawarii, a  odmalowanym ciągni-
kiem, odziedziczonym po ojcu czy wuju, 
przywiezie drewno z  lasu, wyciągnie 
sąsiada z błotnistej łąki (cóż za perwer-

syjne marzenie w kontekście tegorocznej 
klęski suszy), a  w niedzielę pojedzie na 
romantyczną przejażdżkę ze swoją ru-
mianą narzeczoną o  włosach w  kolorze 
dojrzałych łanów pszenżyta. Czy źle to 
świadczy o  naszym rolniku i  jego spo-
sobie inwestowania unijnych środków? 
Niekoniecznie. Bohaterski lekki ciągnik 
jest wciąż żywym przykładem dobrze 
zaprojektowanej, taniej w  eksploatacji, 
wytrzymałej i prostej w obsłudze maszy-
ny rolniczej. Od ponad 50 lat świetnie 
odpowiada realnym zapotrzebowaniom 
rynku. Nie wiem jednak czy dzisiejszy 
przemysł agromechaniczny potrafi łby 
oraz chciałby projektować i produkować 
takie ciągniki. Nie wiem też czy polscy 
projektanci potrafi liby tak uważnie „słu-
chać” rynku i  tak trafnie odpowiedzieć 
na jego realne potrzeby.

Wracając do tematu edukacji, którą 
krzewi Pan wśród branży –  proszę pa-
miętać o czynnikach, na które my wszy-
scy nie mamy wpływu, a które być może 
są zasadniczymi elementami umożliwia-
jącymi efektywną współpracę produ-
centów mebli z  projektantami. Są nimi 
ciągłość rozwoju biznesu oraz budowane 
wraz z upływem czasu standardy współ-
pracy. Wspomniany przeze mnie model 
ciągnika powstał w  oparciu o  doświad-
czenia zbierane przez zespół konstruk-
torów, technologów i projektantów lata-
mi, a zaowocował powstaniem kultowej 
w kręgach małorolnych „trzydziestki” (C 
330 produkowanej przez 30 lat do koń-
ca istnienia PRL-u). Niestety, tak rozle-
głej i  bogatej w  doświadczenia historii 
wciąż nie ma nasz przemysł meblarski, 
a  ośrodki kształcące przedstawicieli 

Szanowny Panie Zdzisławie!
Pańskie felietony czytuję od samego 

początku ich ukazywania się na łamach 
„BIZNES meble.pl”. Jednak dopiero teraz, 

gdy zabrała się we mnie właściwa ilość 
odwagi wymieszanej z zaciekawieniem 

postanowiłem napisać do Pana list. Liczę, iż 
pomimo wszystko znajdą się admiratorzy 

tej niedzisiejszej formuły komunikacyjnej, 
którzy będą potrafi li ją docenić – niezależnie 

od tego ile „tłitnięć” i „komci” generują 
każdego dnia.

DIZAJN NASZ POWSZEDNI

ARTUR PUSZKAREWICZ
Projektant i przedsiębiorca z ponad 15-letnim 

stażem. Współtwórca marki AZE design otwartej 
na różnorodne wyzwania projektowe.

NIEJEDNOKROTNIE ZARÓWNO PRODUCENCI, JAK 
I PROJEKTANCI MAJ  SILNIE UGRUNTOWANE 

PRZEKONANIE O SWEJ NIEOMYLNO CI I NIEMIERZALNYM 
GENIUSZU – CZEGO WIELOKROTNIE DO WIADCZY EM 

PROWADZ C MNIEJ LUB BARDZIEJ OFICJALNE ROZMOWY 
Z PRZEDSTAWICIELAMI KA DEJ Z GRUP.



r e k l a m a

dyskusja felieton

„klasy kreatywnej” od początku wolno-
ści gospodarczej w Polsce pracują w ode-
rwaniu od samej gospodarki. W  tym 
braku ciągłości upatrywałbym zasadni-
czej przyczyny obecnej sytuacji na styku 
przemysł-projektanci.

Producenci – produkują,  projektan-
ci – projektują. I  dobrze, wszystko się 
kręci, a  przy wyprodukowanych u nas 
meblach śniadanie jada każdy przecięt-
ny mieszkaniec niderlandzkiej depresji 
czy bawarskich gór. Niejednokrotnie za-
równo producenci, jak i projektanci mają 
silnie ugruntowane przekonanie o  swej 
nieomylności i  niemierzalnym geniuszu 
– czego wielokrotnie doświadczyłem pro-
wadząc mniej lub bardziej ofi cjalne roz-
mowy z przedstawicielami każdej z grup. 
Gwarantem szczerości wypowiedzi były 
wspomniane już płynne węglowodany 
wydobyte z  niepozornej bulwy metodą 
destylacji. Usłyszałem też wiele wzajem-
nych pretensji i krytycznych ocen.

Jednak bądźmy dobrej myśli – polska 
klasa kreatywna ma też inne oblicze. Są 
wśród niej jednostki, które nie mogąc 
znaleźć zrozumienia dla swoich pomy-
słów same podjęły ciężar i ryzyko wdra-
żania własnych wzorów. Sytuacja to być 
może kuriozalna, jednak pokazująca, że 

wśród „dizajnerów-artystów” są tacy, 
którzy obserwują uważnie rynek, przy-
gotowują analizy fi nansowe, potrafi ą 
rozsądnie budżetować produkcję i budo-
wać dystrybucję. Czy to nie przypomina 
Panu czasów, gdy polskie meblarstwo 
stawiało pierwsze kroki w  niewielkich 
warsztatach czy garażach? Czy to nie 
daje nadziei na wypracowanie z czasem 
wspólnego języka? Być może wystarczy-
łaby próba wspólnego określenia celów 
takiej współpracy.

Na koniec jeszcze słów kilka o ziem-
niaku, który podobno nie jest już królem 
polskiego stołu i  popadł w  kulinarną 
niełaskę. Jego wizerunek od początków 

obecności w  Europie był silnie nazna-
czony politycznymi i  gospodarczymi 
nieporozumieniami. O  popularyzacji 
ziemniaka na rynku francuskim zade-
cydowała, jak twierdzą historycy, Au-
striaczka Maria Antonina, która podczas 
wydawanych na Wersalu balów potrafi ła 
występować we fryzurze udekorowanej 
ziemniaczanymi kwiatami. Niestety, nie 
zjednała sobie tymi zabiegami uwielbie-
nia rewolucjonistów i  fi nalnie została 
publicznie ścięta.

Wniosek jest jeden –  nie decyduj-
my się na monokulturę i  stawiajmy na 
zbawczą różnorodność –  w dizajnie 
również. d

JEDNAK B D MY DOBREJ MY LI – POLSKA KLASA 
KREATYWNA MA TE  INNE OBLICZE. S  W RÓD NIEJ 

JEDNOSTKI, KTÓRE NIE MOG C ZNALE  ZROZUMIENIA 
DLA SWOICH POMYS ÓW SAME PODJ Y CI AR 

I RYZYKO WDRA ANIA W ASNYCH WZORÓW. SYTUACJA 
TO BY  MO E KURIOZALNA, JEDNAK POKAZUJ CA, E 
W RÓD „DIZAJNERÓW-ARTYSTÓW” S  TACY, KTÓRZY 

OBSERWUJ  UWA NIE RYNEK, PRZYGOTOWUJ  ANALIZY 
FINANSOWE, POTRAFI  ROZS DNIE BUD ETOWA  

PRODUKCJ  I BUDOWA  DYSTRYBUCJ .

https://www.bibbyfinancialservices.pl/


ANNA GĄSIOROWSKA
Autorka jest właścicielką fi rmy Negocjator 

Anna Gąsiorowska oraz trenerem windykacyjnym.

felieton G siorowska o  nansach

N ie zdajemy sobie 
sprawy, ile tak na-
prawdę znaczą dla 
nas pieniądze. Gdy-
by przeprowadzić 
badanie opinii pu-

blicznej i  spytać przypadkowych ludzi, 
co jest dla nich najważniejsze, większość 
odpowiedziałaby, że rodzina, zdrowie, 
szczęście itp. Pieniądze znalazłyby się na 
dalszych miejscach. Jednak tak napraw-
dę, pieniądze powinny znajdować się na 
drugim-trzecim miejscu. Dlaczego tak 
uważam? Nie, nie dlatego, że jak każdy 
przedsiębiorca dążę do maksymalizacji 
zysków i  minimalizacji strat albo choć-
by dlatego, że jestem windykatorem (dla 
wielu to równoznaczne ze wszystkim, co 
najgorsze), ale dlatego, że wiem, że ro-
dzina potrzebuje pieniędzy, by przeżyć, 
by móc za co kupić jedzenie, leki, opłacić 
czynsz czy media. Rodzina potrzebuje 
również pieniędzy po to, by ich brak nie 
zniszczył miłości.

Już widzę te pełne oburzenia i pogar-
dy spojrzenia – jak to, prawdziwej miło-
ści nic nie zniszczy, miłość jest silniejsza 
od pieniędzy, itp. Jednak każdy przyzna 
mi rację, że tak samo, jak wielkie pienią-
dze zmieniają ludzi, tak samo robi ich 
brak. Doświadczam tego bardzo często. 
Kryzysy w związku, w którym pojawił się 
brak pieniędzy, rozwody z tego powodu 
(te „prawdziwe”, a  nie te „na papierze”, 
by ukryć majątek, choć i  to się zdarza). 
Jedną taką historię warto poznać, by nie 
zrobić, tak jak jej bohater, o  jeden krok 
za daleko...

Pewien przedsiębiorca popadł w  ta-
rapaty fi nansowe. W  jaki sposób –  to 

w  tej sprawie ma drugorzędne znacze-
nie. Początkowo problemy nie były duże, 
a przynajmniej nie na tyle, by o swoich 
problemach poinformować żonę –  ot, 
sprawy codzienne polskiego właścicie-
la fi rmy. Gdy problemy zaczęły rosnąć, 
nadal nie chciał o  tym z  żoną rozma-
wiać –  nie chciał jej martwić, zresztą 
żona miała swoje zmartwienia, po co 
dodawać jej kolejnych. Gdy fi nanse wy-
mknęły mu się spod kontroli, gdy do 
drzwi fi rmy zaczęli pukać (na razie) 
windykatorzy, uznał, że jego kłopoty są 
już zbyt wielkie, by powiedzieć o  nich 
żonie. Cały czas wierzył, że uda mu się 
wyjść na fi nansową prostą, a  wiedział, 
jak żona wszystkim się przejmuje. Na 
pozór starał się zachowywać tak, jak 
zwykle. Z czasem jednak coraz bardziej 
wycofywał się z życia rodzinnego i... za-
czął unikać żony. Nie, nie dlatego, że już 
jej nie kochał. Wszystko to przez kobiecy 
instynkt. Kobieta wystarczy, że spojrzy 
na bliskiego jej mężczyznę i wie, że coś 
jest nie tak. W tym przypadku mogła się 
jedynie domyślać, co to może być. Nie-
stety, problemy w pracy to nie było to, co 
brała pod uwagę – bardziej skłaniała się 
do stwierdzenia, że mąż ją zdradza. Nie 
dość, że nie chciał z nią rozmawiać, był 
jakiś „inny”, to na dodatek coraz więcej 
czasu spędzał w pracy.

Przedsiębiorca natomiast coraz bar-
dziej denerwował się na podejrzliwość 
żony. On tu próbuje ją chronić przed 
zmartwieniami, a  ona wymyśla niewia-
domo co. I tak krok po kroku oddalali się 
od siebie. Bez wielkich awantur, raczej 
w milczeniu, każdy ze swoimi myślami, 
chociaż z gęstniejącą atmosferą.

Gdy gdzieś, nawet podświadomie, 
panuje duże napięcie, wcześniej czy 
później musi dojść do wybuchu. W tym 
przypadku wybuchem było pismo od 
komornika, które przypadkiem znalazła 
żona. Podczas rozmowy na ten temat, 
nie było już słów, że jakoś sobie pora-
dzimy, damy radę itp. Były wzajemne 
oskarżenia –  żony –  że mąż jej nie ufa, 
że ma przed nią tajemnice, a skoro zataił 
problemy fi nansowe, to może i kochankę 
też zataił. Mąż – że żona go nie rozumie, 
że on to wszystko dla jej dobra i spokoju, 
że i tak by mu nie pomogła, bo przecież 
wie, że nie ma takich pieniędzy, jakich by 
potrzebowała jego fi rma.

To małżeństwo o mały włos by się roz-
padło. A wszystko dlatego, że mąż nie po-
wiedział o swoich problemach żonie, gdy 
te jeszcze były małe. Im dłużej utrzymy-
wał je w tajemnicy, tym trudniej było się 
do nich przyznać. W tym przypadku mi-
łość okazała się mocniejsza od pieniędzy, 
ale nie zawsze można liczyć na happy end.

Co ciekawe – taka sytuacja zazwyczaj 
dotyczy mężczyzn. I  nie chodzi tylko 
o męską dumę, że mówiąc o tym, że ma 
się problemy fi nansowe, to jak przyzna-
nie się do porażki. Bardzo często jest to 
też element „ochrony” kobiety. Jak nie 
wie, to się nie będzie martwiła. Tylko że 
takie działanie prowadzi donikąd. 

Zapewne wielu panów czytających 
ten felieton uzna, że przytoczony przy-
kład jest odosobniony. Jeśli tak, to za-
praszam do odpowiedzi na pytania: Czy 
kiedykolwiek nie powiedziałeś żonie, że 
jakiś kontrahent spóźnił się z płatnościa-
mi? Czy kiedykolwiek stwierdziłeś, że „ja-
koś to będzie” i żona/partnerka nie musi 
na razie o  niczym wiedzieć? Czy uwa-
żasz, że sprawy fi rmowe zostają w fi rmie, 
a sprawy rodzinne, w domu? Jeśli tak, to 
jesteście Panowie jak ten przedsiębiorca. 
Jedynie mieliście trochę więcej szczęścia 
i wasze problemy nie posunęły się o krok 
dalej... O  krok, który byłby krokiem za 
daleko... d

Podobno nie ma nic silniejszego od miłości. 
Niestety, niejednokrotnie spotykałam się 

z sytuacjami, gdzie od miłości (tak, 
nawet tej prawdziwej), silniejsze okazywały 

się pieniądze, a dokładniej – ich brak.

nansach

O JEDEN KROK ZA DALEKO
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Tektura Opakowania Papier SA | 43-100 Tychy | ul. Katowicka 182 | tel. +48 32 325 73 00 | fax +48 32 219 80 65 
Wydzia  Produkcji Tektur Litych | 40-750 Katowice | ul. Ch ci skiego 10 | tel. +48 32 209 47 69 | fax +48 32 209 47 67

sekretariat@topsa.pl | www.topsa.pl

TEKTURA LITA SKLEJANA 
2- I 3-WARSTWOWA (SZARA 
I BR ZOWA) – ARKUSZE

Wykorzystywana jest do produkcji mebli 
tapicerowanych, przekładek i opakowań. 
Cechuje się dużą odpornością na przebicia 
i wilgoć.
Gramatury:  od 1000 g/m2 do 2450 g/m2

 Formaty:   od 500 x 620 mm 
 do 2000 x 1700 mm

advertorial bran a

N iniejszy artykuł jest kontynu-
acją poprzedniego z wydania 
o numerze 9/2015, w którym 
to opisaliśmy profi l ogólny 

produkcji fi rmy TOP SA. W  numerze 
10/2015 zamieszczamy informacje, które 
zapewne pozwolą czytelnikom uświa-
domić lub też rozwinąć wiedzę na temat 
zastosowania tektur w przemyśle meblar-
skim. Istotną cechą 2- i  3-warstwowej 
tektury sklejanej jest jej twardość, odpor-
ność na wchłanianie wilgoci, a dodatkowe 
barwienie –  uszlachetnianie, powoduje 
jej jeszcze większą sztywność i oczywiście 
ujednolicenie koloru.

Tektura sklejana stanowi 2/3 produkcji 
Wydziału Produkcji Tektur Litych w Kato-

wicach-Kostuchnie. Firma jako jedyna na 
rynku polskim uzyskuje ją w specyfi cznym 
procesie technologicznym. Najliczniejszy-
mi odbiorcami tektury 2- i 3-warstwowej 
są producenci mebli tapicerowanych. Tek-
tura bowiem sto-
sowana jest jako 
e l e m e nt 
d o 

różnych mebli typu: meblościanki, wersal-
ki, krzesła jak również fotele.

Parametry naszej tektury są porów-
nywalne z  parametrami płyty pilśniowej. 
Tektura zdaje egzamin, dlatego klienci 
(producenci mebli) ją kupują –  wyjaśnia 
Leszek Grądziel, kierownik produkcji 
w fi rmie TOP SA. – W przypadku tektury 
dla przemysłu meblarskiego stosowane jest 
zaklejenie, dzięki czemu tektura nie chłonie 
wilgoci. Wilgotność naszej tektury sklejanej 
nie może być większa niż 6-7%, inaczej by 
się odkształcała.

Firma TOP SA Wydział Produkcji 
Tektur Litych w  Katowicach-Kostuchnie 
produkuje tektury różnej grubości po-
cząwszy od 0,5 mm do 3,3 mm. Tektury 
sklejane 2- i  3-warstwowe osiągają gru-
bość najmniejszą 1,2  mm, a  największą 
3,3 mm w gramaturach od 1000 g/m2 do 
2450 g/m2. Inna tektura stosowana jest na 
krzesło czy fotelik (wtedy najczęściej jest 
to tektura o grubości 1,4-1,5 mm), a inna 
jako tył szafy lub meblościanki (wtedy 
musi być grubsza: minimum 2,5  mm, 
a z reguły 3,3 mm). Tektura jest barwiona, 
by jak najbardziej przypominała wizual-
nie kolor płyty.

Jesteśmy w Polsce wiodącym producen-
tem tego typu tektury. W 100% wykonuje-
my ją z makulatury. Nie używamy żadnych 
innych surowców włóknistych czy celulozy 
–  dodaje Leszek Grądziel. –  Staramy się 
optymalizować produkcję w  taki sposób, 
aby sprostać oczekiwaniom nawet najbar-
dziej wymagających Klientów. d
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PARAMETRY 
NASZEJ TEKTURY S  

PORÓWNYWALNE 
Z PARAMETRAMI P YTY 

PIL NIOWEJ. TEKTURA ZDAJE 
EGZAMIN, DLATEGO KLIENCI (PRODU-
CENCI MEBLI) J  KUPUJ . JESTE MY 
WIOD CYM W POLSCE PRODUCENTEM 

TEGO TYPU TEKTURY. Leszek Gr dziel, kierownik 
produkcji w  rmie TOP SA.

TOP SA dla meblarzy
Produkowana przez fi rmę TOP SA tektura lita sklejana 
2- i 3-warstwowa z powodzeniem wykorzystywana jest 
przez przemysł meblarski, głównie przez producentów 
mebli tapicerowanych. 

mailto:sekretariat@topsa.pl
http://www.topsa.pl/
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W iedza i doświadczenie są 
w budownictwie bezcen-
ne. Wie o tym doskonale 
fi rma Atlas Ward Polska, 

której konsekwentnie realizowana stra-
tegia rozwoju przyniosła sukces i  miano 
lidera w  swojej branży. Ale bezcenny jest 
też komfort, jaki zapewnia się klientowi 
podczas urzeczywistniania jego wizji. By 
spełnić te wymagania wrocławska fi rma 
zadbała o całościowy pakiet oferowanych 
usług, kładąc jednocześnie nacisk na ich 
wysoką jakość oraz szybkość realizacji 
inwestycji. Spółka Atlas Ward Polska do-
starcza Klientom w  pełni kompleksowe 
rozwiązania w zakresie projektowania oraz 
realizacji – produkcji, dostawy i montażu 
– obiektów, zarówno stalowych, jak i żel-
betowych.

Gwarantem elastycznego i profesjonal-
nego podejścia do wizji Klienta są własna 
Pracownia Projektowa, wyposażona w naj-
nowocześniejsze programy do projektowa-
nia, a  także Dział Innowacji i  Rozwoju. 
Atlas Ward Polska nie ogranicza się zatem 

do „gotowych” schematów, tylko w zależ-
ności od indywidualnych oczekiwań inwe-
stora wykonuje różne typy hal: poczynając 
od produkcyjnych i magazynowych, przez 
handlowe, rekreacyjne, serwisowe (m.in. 
salony samochodowe i  zajezdnie), a koń-
cząc na obiektach związanych z  segrega-
cją i utylizacją odpadów (m.in. sortownie 
i kompostownie).

JAKOŚĆ, NIEZAWODNOŚĆ 
I BEZPIECZEŃSTWO

Spółka postawiła sobie za cel nie tyl-
ko kreatywność i oryginalność, lecz także 
jakość, niezawodność i  bezpieczeństwo. 
Będąc Certyfi kowanym Producentem 
Konstrukcji Stalowych, zgodnie z  normą 
PN-EN 1090-1 wprowadza na rynek wy-
rób budowlany pod własną nazwą i  zna-
kiem fi rmowym, w zgodzie z obowiązują-
cym prawem krajowym i europejskim.

Jest producentem, który jednocześnie 
projektuje i nadzoruje procesy wytwarza-
nia oraz montażu konstrukcji, co sprawia, 
że w  pełni ponosi odpowiedzialność za 

fi nalny produkt. Zgodnie z wymaganiami 
Certyfi katu Producenta Konstrukcji Stalo-
wych (wydanego przez jednostkę notyfi ko-
waną TÜV NORD) ma Dział Zakładowej 
Kontroli Produkcji, który sprawuje nieza-
leżny od wytwórcy konstrukcji nadzór nad 
procesem produkcji i jakością wyrobu. Dla 
inwestora to gwarancja najwyższej jakości 
konstrukcji.

Dysponując wykwalifi kowaną kadrą 
Atlas Ward Polska z powodzeniem wpro-
wadza w życie pomysły usprawniające pro-
ces projektowy, produkcyjny i montażowy. 
Dzięki wiedzy i  doświadczeniu, a  także 
otwartości i kreatywności rozwiązań archi-
tektonicznych oraz konstrukcyjnych fi rma 
jest w  stanie zaproponować i  zrealizować 
nawet najbardziej nieszablonowe rozwią-
zania – w pełni odzwierciedlające potrzeby 
Klienta.

Nowoczesne rozwiązania konstrukcyj-
no-budowlane z profesjonalną dokumen-
tacją, produkcja konstrukcji stalowych 
o  najwyższych europejskich standardach 
jakości, szybki czas dostawy gotowych ele-

Siłą Atlas Ward Polska są ludzie i ich pasja, bo profesjonalny i kompetentny zespół pracowni-
ków jest dla fi rmy tym, czym solidny fundament dla budynku. Jak podkreśla Mariusz Górec-
ki, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny spółki: „Tylko prawdziwa pasja zapewnia odpowied-
nie zaangażowanie pracownika. Ludzie z pasją nieustannie dążą do perfekcji, dbając tym 
samym o swój dalszy rozwój. A fi nalnie zapewniają stały rozwój fi rmy”. Nic więc dziwnego, że 
hasło „Radość z budowania” stało się mottem przewodnim Atlas Ward Polska.

Rado  z budowania
bran a advertorial

Fabryka Mebli Benix Kaczorowscy sp.j.
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mentów konstrukcji i obudowy wraz z pre-
cyzyjnym montażem na placu budowy 
pod nadzorem wysoko wykwalifi kowanej 
kadry inżynierskiej i pełną dokumentacją, 
identyfi kującą nawet najdrobniejszy wbu-
dowywany element – to wszystko gwaran-
tuje Atlas Ward Polska.

1,8 MLN M2 OBIEKTÓW W POLSCE
Działając na rynku polskim nieprze-

rwanie od 15 lat Atlas Ward Polska zre-
alizował dla różnych gałęzi gospodarki 
ponad 400 obiektów o łącznej powierzch-
ni ponad 1,8 mln  m2. Od kilku lat fi rma 
utrzymuje imponujący wynik w  postaci 
40-50 inwestycji rocznie. Wśród nich 
znajdziemy również obiekty zrealizowane 
dla branży meblarskiej, z  którą fi rma od 
lat współpracuje. Nie mogło jej zatem za-
braknąć w Kępnie, gdzie spółka zbudowa-
ła halę produkcyjno-magazynową dla Fa-
bryki Mebli Benix Kaczorowscy sp.j. (ok. 
11,5 tys. m2). Pochwalić się może również 
halą produkcyjno-magazynową w  Elblą-
gu – Żuławską Fabryką Mebli – dla fi rmy 
Wójcik Fabryka Mebli sp. z  o.o. (ponad 
14,5 tys.  m2), halą produkcyjno-magazy-
nową w  Baranowie k. Kępna dla Fabryki 
Mebli Meblar (ponad 4 tys.  m2) czy też 
obiektem w  Mroczeniu dla Przedsiębior-
stwa Wielobranżowego Stolarz-Lempert 
sp.j. (ok. 10 tys.  m2). Obecnie wykonuje 
kolejną halę produkcyjną dla Des Meble 
sp. z  o.o. sp.k. w  Dobrodzieniu (łącznie 
3,7 tys.  m2)., a  także halę produkcyjno-
-magazynową w Kępnie dla Przedsiębior-
stwa Produkcyjno-Handlowego Stol Lech 
Export Import (ok. 10 tys. m2).

Na długiej liście realizacji Atlas Ward 
Polska znajdziemy ponadto m.in. Zajezd-
nię Franowo w  Poznaniu (powierzchnia 
ok. 50 tys. m2), obiekt chłodniczy do prze-
twórstwa owoców i warzyw dla Amplus sp. 
z  o.o. S.K.A. w  Prandocinie-Iłach w  woj. 
małopolskim (ok. 25 tys. m2), halę produk-
cyjną Jost Polska sp. z o.o. (ok. 15 tys. m2), 
halę magazynową w Szczecinie dla Teley-
ard sp. z o.o. (ponad 10 tys. m2), Centrum 
Targowe Ptak w Rzgowie (ok. 27 tys. m2), 
a  także sortownię Remondis sp. z  o.o. 
w Szczecinie czy też salon samochodowy 
BMW Falenty koło Warszawy.

Warto również wspomnieć o  presti-
żowej budowie Zakładu Seryjnej Pro-
dukcji Wielkogabarytowych Konstrukcji 
Stalowych na wyspie Ostrów Brdowski 
w Szczecinie (Bilfi nger Mars Off shore sp. 
z o.o.), który jest jednocześnie największą 
halą przemysłową w Polsce.

JAKOŚĆ UHONOROWANA LICZNYMI
NAGRODAMI

Wrocławska spółka jest godnym za-
ufania partnerem biznesowym, o  czym 
dodatkowo świadczą liczne wyróżnienia 
z ostatnich lat –  jest m.in. laureatem pre-
stiżowej nagrody Gazele Biznesu, przy-
znawanej przez dziennik „Puls Biznesu” 
dla najdynamiczniej rozwijających się 
przedsiębiorstw w  Polsce, jak i Złotych 
Certyfi katów Rzetelności, w ramach pro-
gramu Rzetelna Firma. Certyfi kat ten jest 
świadectwem jej uczciwości w  biznesie 
i solidności.

W  bieżącym roku fi rma znalazła się 
w elitarnym gronie laureatów XXVI edycji 
Medalu Europejskiego, organizowanego 
przez Business Center Club pod patrona-
tem Europejskiego Komitetu Ekonomicz-
no-Społecznego. Wyróżnienie to przy-
znano za konstrukcję stalową Atlas Ward 
Polska, która spełnia najwyższe standardy 
europejskie.

Historia spółki Atlas Ward Polska, 
jej dynamiczny rozwój, a co za tym idzie 
mocna pozycja na krajowym rynku do-
wodzi, że w biznesie warto stawiać na kre-
atywność w połączeniu z wysoką jakością 
oferowanych usług. d

Żuławska Fabryka Mebli

advertorial bran a

Żuławska Fabryka Mebli

mailto:atlasward@atlasward.pl
http://atlasward.pl/
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G roźba, która –  jak 
informowal iśmy 
w  kwietniowym 
wydaniu miesięcz-
nika „BIZNES 
meble.pl” –  po-

jawiła się 5 lutego br., gdy Rada Naj-
wyższa Ukrainy w  pierwszym czytaniu 
uchwaliła projekt ustawy, zakładający 
wprowadzenie 10-letniego moratorium 
na eksport nieprzetworzonego drewna 
okrągłego (w  tym dębowego) i  tarcicy, 
stała się realnym zagrożeniem. Polska 
Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewne-
go zwraca jednak uwagę, że dyploma-
tyczne zabiegi prowadzone przez Mini-
sterstwo Gospodarki za pośrednictwem 
Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji 
Ambasady Polski w Kijowie, przy stałych 
konsultacjach z  PIPGD, doprowadziły 
do wycofania z  ustawy jakichkolwiek 
ograniczeń eksportu ukraińskiej tarcicy, 
bez względu na jej grubość i wilgotność. 
Projekt z 5 lutego br. praktycznie bloko-
wał ten eksport. Dla wielu polskich fi rm, 
zwłaszcza sprowadzających tarcicę dębo-
wą, ma to ogromne znaczenie. 

WIATR OD WSCHODU
Ukraińskie lobby, w  tym naciski, by 

przyśpieszyć prace nad ustawą i  dopro-
wadzić do jak najszybszego jej wejścia 
w  życie, okazały się zbyt silne i  mimo 
interwencji polskiej strony nie zdołano 
zapobiec podpisaniu nowelizacji przez 
Prezydenta Ukrainy. Najpierw 9 kwiet-
nia br. Rada Najwyższa Ukrainy – zgod-

nie z  wcześniejszymi zapowiedziami 
– uchwaliła projekt w drugim czytaniu. 
Następnie nowelizację ustawy „O  zasa-
dach państwowej regulacji działalności 
podmiotów gospodarczych, związanej 
z dystrybucją i eksportem drewna” pod-
pisał Prezydent Ukrainy Petro Poro-
szenko. W obecnym kształcie ustawa ta 
oznacza wprowadzenie na okres 10 lat 
moratorium na eksport drewna okrągłe-
go z  Ukrainy. W  szczególności w  przy-
padku nieobrobionego drewna okrągłe-
go z  wyłączeniem drewna sosnowego 
(kod celny zgodnie z ukraińskim klasy-
fi katorem towarowym UKTZED 4403) 
moratorium obowiązywać będzie od 1 
listopada br., a w przypadku drewna so-
snowego zostanie wprowadzone z dniem 
1 stycznia 2017 r.

Zgodnie z  informacjami dostęp-
nymi na stronie WPHI w  Kijowie: 
Ustawa przewiduje również obowiązek 
uzyskiwania przez eksporterów drewna 
(nie dotyczy drewna okrągłego objętego 
w/w  moratorium) i  tarcicy certyfi katów 
pochodzenia danych produktów wyda-
wanych przez nadleśnictwa w  celu ich 
wywiezienia za granicę Ukrainy. Cer-
tyfi kat ma być wydawany razem z  do-
kumentem przewozowym, a  informacja 
o  jego wydaniu powinna zostać wpro-
wadzona do specjalnego rejestru elek-
tronicznego. Tryb wydawania w/w  cer-
tyfi katów powinien zostać zatwierdzony 
przez Gabinet Ministrów Ukrainy (brak 
stosownego rozporządzenia w tej sprawie 
na dzień dzisiejszy).

Ustawa weszła w życie w dniu następ-
nym po jej opublikowaniu, tj. z dniem 10 
lipca br., z  wyłączeniem punktu 3 roz-
działu I, który nabiera mocy prawnej po 
3 miesiącach od daty wejścia w życie po-
wyższej ustawy, dotyczącego obowiązku 
uzyskiwania certyfi katów. 

To jednak nie koniec złych informa-
cji ze Wschodu. Już od kilku lat wpro-
wadzeniem zakazu eksportu drewna 
straszy Białoruś. Te groźby w  ostatnim 
czasie przybierają na sile. Z  informacji 
opublikowanych przez WPHI w  Miń-
sku wynika, iż Białoruś całkowicie za-
przestanie eksportu drewna surowego. 
Pierwotnie od 1 stycznia br., obecnie od 
1 stycznia 2016 r. Białoruś planuje wpro-
wadzić całkowity zakaz eksportu drewna 
surowego w celu jego dalszego przetwór-
stwa na Białorusi –  czytamy na stronie 
internetowej WPHI w  Mińsku. –  Infor-
macja ta była wielokrotnie powtarzana 
przez Prezydenta. Jednak na razie brak 
jest jakiegokolwiek dokumentu, który po-
twierdzałby ten termin. Według danych 
Ministerstwa Gospodarki RB, wcześniej 
Białoruś przeważającą 
ilość papierówki eks-
portowała w  postaci 
surowca. W 2011 r. 
z  2,2 mln  m3 pozy-
skanego drewna, 
na eksport przezna-
czono 1,9 mln  m3 
(86%). W marcu br. 
w  mediach pojawi-
ła się informacja, 

10 lat moratorium na eksport drewna okrągłego z Ukrainy i groźba 
wprowadzenia zakazu eksportu drewna z Białorusi. A jakby komuś było 
mało wrażeń, to może się zapoznać z wynikami audytu Najwyższej Izby 
Kontroli w sprawie Lasów Państwowych. Teraz wszystko w rękach organów, 
którym przekazano informacje o wynikach kontroli.

KTO ZA TO ZAP ACI?

A n n a  S z y p u l s k a

MY L , E NALE Y BACZNIE OBSERWOWA , W JAKI SPOSÓB B D  
KSZTA TOWA  SI  CENY TARCICY I PÓ FABRYKATÓW, KTÓRYCH IMPORT 
NADAL B DZIE MO LIWY. DLA CZ CI POLSKICH PRODUCENTÓW MO E 
OKAZA  SI  TO JEDYN  DROG  POZWALAJ C  NA ODNALEZIENIE 
SI  W NOWEJ RZECZYWISTO CI. NIE SPODZIEWAM SI  RÓWNIE  
ZNACZ CYCH RUCHÓW W ILO CI POZYSKIWANEGO SUROWCA 
PRZEZ LASY PA STWOWE, KTÓRE PROWADZ  KONSEKWENTN  
POLITYK  W TYM ZAKRESIE. NATOMIAST NIEDOBORY D BINY 
Z CA  PEWNO CI  SPOWODUJ  WZROST CEN ZAKUPU TEGO 
SUROWCA. ukasz Luto, wiceprezes Zarz du Porta KMI Poland.
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że Ministerstwo Gospodarki Leśnej RB będzie wnioskowało 
o ponowne odłożenie w czasie wprowadzenia owego zakazu 
w życie. Polska jest podstawowym odbiorcą drewna surowego 
z Białorusi.

NOWA RZECZYWISTOŚĆ
Wprowadzenie moratorium na dostawy drewna okrą-

głego z  Ukrainy z  pewnością może negatywnie wpłynąć na 
sytuacje polskich przedsiębiorców – komentuje Łukasz Luto, 
wiceprezes Zarządu Porta KMI Poland. – Szczególnie zagro-
żona jest grupa uzupełniająca niedobory podaży krajowej 
w  zakresie drewna dębowego oraz zakłady znajdujące się 
najbliżej granicy. To właśnie one do tej pory mogły zaopatry-
wać się w surowiec iglasty nie ponosząc ogromnych kosztów 
związanych z transportem. Analizując sytuację w Polsce war-
to zwrócić uwagę na fakt, że poziom lesistości Ukrainy wynosi 
zaledwie 15% (przy około 30% dla Polski). W związku z tym 
ukraińscy producenci również cierpią na niedostatki surowca, 
a brak właściwej organizacji, odpowiednich struktur i proce-
dur zarządzania prowadzi do wielu patologicznych sytuacji. 

Obawy związane ze wzrostem cen surowca na polskim 
rynku są jak najbardziej zasadne. Myślę, że należy bacznie 
obserwować, w  jaki sposób będą kształtować się ceny tarcicy 
i półfabrykatów, których import nadal będzie możliwy –  su-
geruje Łukasz Luto. – Dla części polskich producentów może 
okazać się to jedyną drogą pozwalającą na odnalezienie się 
w nowej rzeczywistości. Nie spodziewam się również znaczą-
cych ruchów w ilości pozyskiwanego surowca przez Lasy Pań-
stwowe, które prowadzą konsekwentną politykę w tym zakre-
sie. Natomiast niedobory dębiny z całą pewnością spowodują 
wzrost cen zakupu tego surowca.

Jak zapewnia Łukasz Luto, powyższe zmiany nie będą 
odczuwalne przez fi rmę Porta. W  swojej produkcji wyko-
rzystujemy przede wszystkim wstępnie przetworzone drewno 
iglaste oraz drewno drzew gatunków egzotycznych –  infor-
muje Łukasz Luto. – Surowce do produkcji stanowią 50-60% 
naszych kosztów wytworzenia i zmiany ich cen zakupowych 
potencjalnie powodują zwiększenie kosztów produkcji. Aby 
móc oferować produkty o najwyższej jakości, a jednocześnie 
utrzymywać ceny sprzedaży na niezmienionym, akceptowa-
nym przez rynek poziomie, wdrażamy szereg działań. Skupia-
my się nie tylko na zwiększeniu wskaźników wykorzystania 
materiałowego czy negocjacjach cenowych, ale prowadzimy 
również aktywności mające na celu poprawę efektywności ca-
łej naszej organizacji.

Polskie fabryki IKEA Industry nie importują drewna 
okrągłego ani tarcicy z  Ukrainy, tym samym moratorium 
eksportowe z Ukrainy ich nie dotyczy. IKEA Industry spro-
wadza natomiast drewno surowe z Białorusi do jednego za-
kładu produkcyjnego, położonego w  okolicach Białegostoku 
(IKEA Industry Orla), gdzie zaspokaja ono około połowy 
tamtejszego zapotrzebowania na surowiec w  zakładzie wy-
twarzającym płyty HDF i  tartaku – mówi Wojciech Chlu-
bek z dywizji zakupów w IKEA Industry Poland. – Wobec 
zapowiadanego zakazu eksportu tego drewna, IKEA Indu-
stry Poland podjęła działania polegające na zabezpieczeniu 
ewentualnego braku dostaw. W tym kontekście przygotowu-
jemy się do skierowania części zrębków i  trocin powstałych 
przy obecnej produkcji w innych naszych zakładach w Polsce 
do zakładu w  Orli. Pozwoliłoby to uzupełnić surowiec do 
produkcji ultra cienkiej płyty HDF. Rozważamy także moż-
liwości importu certyfi kowanego drewna z  Litwy i  Łotwy, 
które zostało już przetestowane w  polskiej fabryce zgodnie 
ze wszystkimi normami. Rozwiązaniem jest też zwiększenie 
zakupu surowca w kraju. Można przypuszczać, że będzie to f

WWW.IMM-COLOGNE.COM

Przedstawicielstwo Targów Koelnmesse w Polsce Sp.j.
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i wyposażenia, akcesoriów dekoracyjnych i ekskluzywnych aranżacji 
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naturalnym wyborem wszystkich podmio-
tów, które przestaną kupować surowiec 
na Białorusi, i może skutkować wzrostem 
cen na rodzimym rynku. Jak przekonuje 
Wojciech Chlubek: Odczuwamy spokój. 
Mamy plan działania, w którym kombi-
nacja kilku rozwiązań pozwoli nam za-
pewnić surowiec dla Orli w odpowiedniej 
ilości i cenie.

NIK POSZEDŁ W LAS
Ostatnie miesiące nie należą do spo-

kojnych dla polskiego przemysłu drzew-
nego i  branży meblarskiej. Przyczyniły 
się do tego również wyniki audytu prze-
prowadzonego w  Lasach Państwowych 
przez Najwyższą Izbę Kontroli.

Kontrowersje budzi już samo „Uza-
sadnienie kontroli”, z którego wynika, iż 
za jej przeprowadzeniem przemawiały: 
liczne skargi i  wnioski wpływające do 
NIK na działalność jednostek organi-
zacyjnych LP (w  tym wnioski posłów 
na Sejm RP), doniesienia medialne, jak 
też wyniki wcześniejszych kontroli NIK, 
które wskazywały na ryzyko występo-
wania nieprawidłowości w  działalności 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe w  zakresie gospodarki 
fi nansowej. Dlaczego więc dopiero teraz 
NIK zdecydował się na audyt?

Wprawdzie NIK ocenia sytuację fi -
nansowo-majątkową PGL LP jako dobrą 
i stabilną, ale trzeba nadmienić, że kon-
trola objęła lata 2011-2013 (sic!). 

W  informacji o  wynikach kontro-
li czytamy: Prowadzona przez PGL LP 
gospodarka fi nansowa –  której efektem 
jest stały wzrost kosztów zarządu, wzrost 
wynagrodzeń oraz zwiększenie nakładów 
inwestycyjnych – stwarza ryzyko nieosią-
gnięcia podstawowych celów działania 
LP: zachowania i  ochrony lasów oraz 
ekosystemów leśnych, a  także utrzyma-

nia i powiększania upraw 
i zasobów leśnych.

LP upatrują szans 
na zwiększenie przy-
chodów w  sprzeda-

waniu coraz to większych ilości drewna. 
Strategia ta nie zawsze okazuje się sku-
teczna, bo np. w latach 2011-2013 mimo 
zwiększenia ilości sprzedanego drewna 
o  6,5%, przychody ze sprzedaży spadły 
o  3,8% W  ub.r. przychody ze sprzedaży 
drewna wzrosły głównie dzięki wyższej 
cenie za 1  m3 oraz dzięki po raz kolejny 
zwiększonej wycince drzew.

Mimo spadku przychodów w  latach 
2011-2013 LP sukcesywnie zwiększały 
koszty zarządu, w  tym koszty wynagro-
dzeń, które od 2010  r. wzrosły o  ponad 
26%. Przeciętne miesięczne wynagrodze-
nie w PGL LP wzrosło o ponad 24% – do 
6.980  zł (w  Dyrekcji Generalnej o  bli-
sko 29% –  do kwoty 11.133 zł), niemal 
dwukrotnie przewyższając wzrost wyna-
grodzeń w  administracji publicznej i  go-
spodarce narodowej oraz w sektorze pry-
watnym. W ub.r. płace w Gospodarstwie 
Leśnym wzrosły o kolejne 3,5% (w sumie 
od 2010 r. – już o 29,2%). Przeciętne mie-
sięczne wynagrodzenie w LP w ub.r. wy-
niosło 7.229 zł.

NIK ustalił również, że środki prze-
znaczone na inwestycje w PGL LP były re-
latywnie wysokie, stanowiły ponad 15%. 
wszystkich wydatków LP i  przekraczały 
w  badanym okresie o  11-20% wielkość 
środków przeznaczonych na hodowlę 
i  ochronę lasów. Dynamika nakładów 
inwestycyjnych, w porównaniu z 2010 r., 
wykazywała tendencję wzrostową i  wy-
nosiła od ponad 206% w 2011 r. do ponad 
245% w roku 2013. Środki przeznaczane 
przez LP na ochronę i  hodowlę lasów, 
a  więc nakłady kluczowe dla zachowa-
nia i  ochrony lasów oraz ekosystemów 
leśnych, a także na utrzymanie i powięk-
szanie zasobów i upraw leśnych, stanowiły 
w badanym okresie zaledwie 13% kosztów 
ogółem i były ponad trzykrotnie niższe od 
kosztów ogólnego zarządu. 

NIK wskazuje na konieczność poprze-
dzania procesów inwestycyjnych oceną 
ich ekonomicznej racjonalności. Ma ona 
szczególne znaczenie w przypadku takich 
nakładów, jak np. nakłady na budynki, 

które w badanym okresie przekroczyły pół 
miliarda (569.064,9 tys. zł, z czego na bu-
dynki mieszkalne – 227.296,9 tys. zł).

LASY PAŃSTWOWE DEMENTUJĄ
W  odpowiedzi na opublikowaną 24 

sierpnia br. przez NIK, informację o wy-
nikach kontroli gospodarki fi nansowej 
PGL LP w latach 2011-2013, LP poinfor-
mowały: Izba oceniła sytuację fi nansowo-
-majątkową LP w badanym okresie jako 
dobrą i stabilną. Mimo pozytywnej ogól-
nej oceny, w informacji NIK znalazły się 
stwierdzenia i wnioski, z którymi LP trud-
no się zgodzić i  które wymagają komen-
tarza, zwłaszcza wobec wielu błędnych 
informacji pojawiających się w przekazie 
mediów.

LP nie widzą wskazywanego przez 
NIK ryzyka, które zagrażałoby dobrej 
kondycji fi nansowej organizacji i jej zdol-
ności do wypełniania wszystkich zadań. 
(…) Izba sama stwierdza, że „w  latach 
2011-2013 suma aktywów PGL LP syste-
matycznie rosła od 8,5 mld zł do 9,6 mld 
zł”. Kontrolerzy wskazali m.in., że „w la-
tach 2011-2013 kapitały własne w  pełni 
fi nansowały aktywa trwałe, a  kapitał 
obrotowy (liczony jako nadwyżka kapi-
tału własnego nad aktywami trwałymi) 
był dodatni. Wskazuje to na utrzymu-
jącą się bezpieczną strukturę fi nansowa-
nia aktywów, zapewniającą utrzymanie 
płynności fi nansowej”, a  także na wyso-
kie wskaźniki płynności, bardzo wysoki 
udział kapitałów własnych w  strukturze 
fi nansowania aktywów, niskie wskaźniki 
zadłużenia, a  tym samym niezagrożoną 
zdolność LP do terminowego regulowania 
zobowiązań.

LP wskazują, że NIK badała krótki, 
wybrany okres działania LP, który cha-
rakteryzował się spadkiem cen drewna 
i  „schłodzeniem” tego rynku po rekor-
dowym roku 2011, co wpłynęło na nie-
znaczne zmniejszenie przychodów LP 
(w ok. 90% pochodzą one ze sprzedaży 
drewna). Kontrolerzy mieli jednak świa-
domość, że poprawa koniunktury już 
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PROWADZONA PRZEZ LASY PA STWOWE GOSPODARKA FINANSOWA, KTÓREJ 
EFEKTEM JEST STA Y WZROST KOSZTÓW ZARZ DU, WZROST WYNAGRODZE  

ORAZ ZWI KSZENIE NAK ADÓW INWESTYCYJNYCH, STWARZA RYZYKO 
NIEOSI GNI CIA PODSTAWOWYCH CELÓW DZIA ANIA, CZYLI ZACHOWANIA 

I OCHRONY LASÓW ORAZ EKOSYSTEMÓW LE NYCH, A TAK E 
UTRZYMANIA I POWI KSZANIA UPRAW I ZASOBÓW LE NYCH. 

OSTATECZNIE OBECN  SYTUACJ  FINANSOW  LASÓW PA STWOWYCH 
PRZY WSZYSTKICH PRZEDSTAWIONYCH ZASTRZE ENIACH, OCENIAMY 

JAKO DOBR  I STABILN , JEDNAK LASY POWINNY ROZWI ZA  
WSKAZANE PRZEZ NAS PROBLEMY, CHC C ZREALIZOWA  

W D U SZEJ PERSPEKTYWIE CZASOWEJ PODSTAWOWE CELE. Pawe  
Biedziak, rzecznik prasowy Najwy szej Izby Kontroli.
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w roku 2014 wpłynęła na znaczne zwiększenie przychodów 
LP, a więc nie można mówić o trwałym, niebezpiecznym dla 
stabilności fi nansowej organizacji trendzie, lecz przejścio-
wych efektach normalnych w  gospodarce rynkowej zjawisk 
– czytamy na stronie internetowej LP.

W  kwestii wynagrodzeń LP odpowiadają m.in., że: Po 
pierwsze, LP nie są częścią sektora budżetowego ani sektora 
fi nansów publicznych. Same się fi nansują, pokrywając koszty 
z własnych przychodów – nie obciążają „kieszeni” podatni-
ków i  to nie oni fi nansują wynagrodzenia leśników. (...) Po 
drugie, kadry LP tworzą pracownicy niemal wyłącznie z wy-
kształceniem wyższym, pełniący funkcje zarządcze. (...) Po 
trzecie, nieustannie rośnie obciążenie pracowników LP nowy-
mi zadaniami, co wymaga rekompensaty w postaci wyższych 
wynagrodzeń.

CZAS REFLEKSJI
Nieunikniony wzrost cen surowców zapewne spowodu-

je wzrost kosztów wytwarzania mebli i innych produktów, 
do których produkcji wykorzystywane jest drewno, a więc 
także ich cen, a  to tylko najbardziej oczywiste skutki już 
wprowadzonego moratorium na eksport drewna z Ukrainy 
i potencjalnego zakazu, który mogą wydać władze Białoru-
si. Z kontroli NIK w LP, oprócz tego, że powstają raporty 
kontrolne, nic nie wynika. Lista organów, które te wyniki 
otrzymały, od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej po-
cząwszy, na Ministrze Środowiska kończąc, może pozostać 
jedynie spisem na ostatniej stronie raportu pt. „Informacja 
o  wynikach kontroli. Gospodarka fi nansowa Lasów Pań-
stwowych”, który będzie tkwił przez miesiące, a może i lata, 
gdzieś w urzędniczej szufl adzie.

A kto za to zapłaci? Pan zapłaci, pani zapłaci, wszyscy 
zapłacimy. d

PRZYGOTOWUJEMY 
SI  DO SKIERO-
WANIA CZ CI 
ZR BKÓW I TROCIN 
POWSTA YCH PRZY 
OBECNEJ PRO-
DUKCJI W INNYCH 
NASZYCH ZAK A-
DACH W POLSCE 
DO ZAK ADU 
W ORLI. POZWOLI-
OBY TO UZUPE -

NI  SUROWIEC DO PRODUKCJI ULTRA CIENKIEJ 
P YTY HDF. ROZWA AMY TAK E MO LIWO CI 
IMPORTU CERTYFIKOWANEGO DREWNA Z LITWY 
I OTWY, KTÓRE ZOSTA O JU  PRZETESTOWANE 
W POLSKIEJ FABRYCE ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI 
NORMAMI. ROZWI ZANIEM JEST TE  ZWI K-
SZENIE ZAKUPU SUROWCA W KRAJU. MO NA 
PRZYPUSZCZA , E B DZIE TO NATURALNYM 
WYBOREM WSZYSTKICH PODMIOTÓW, KTÓRE 
PRZESTAN  KUPOWA  SUROWIEC NA BIA O-
RUSI, I MO E SKUTKOWA  WZROSTEM CEN 
NA RODZIMYM RYNKU. Wojciech Chlubek z dywizji 
zakupów w IKEA Industry Poland.

http://www.motionitalia.com/pl/
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M ało kto zdaje sobie spra-
wę z  faktu, że popularne 
prowadnice systemu push 
to open to także autorski 

projekt tej włoskiej fabryki, podpatrzony 
i  wprowadzony później do oferty także 
przez innych producentów. Ale Arturo Sa-
lice nie spoczywa na laurach i cały czas po-
szerza swoją ofertę także w tym segmencie. 

Pierwszą nowością jest „Shelf” – pro-
wadnica do półek wysuwnych. Bardzo 
efektywna w działaniu, o dyskretnej kon-
strukcji i  mocowaniu do dolnej części 
korpusu (zamiast do boków), ma szerokie 
spektrum zastosowań, tak w  warunkach 
domowych, jak i  komercyjnych. „Shelf” 
można wykorzystać w  meblach salono-
wych z szufl adami dla systemów kina do-
mowego czy sprzętu RTV lub w  kuchni 
jako wysuwany blat do drobnej obróbki 
żywności. W  sklepach sprawdzi się ide-
alnie w gablotach lub dolnych szufl adach 
regałów handlowych. „Shelf” jest dostępny 
w wersji Push (push to open) i Smove (ze 
zintegrowanym cichym domykaniem).

Kolejna nowość to „Lineabox” –  sys-
tem gotowych szufl ad, który designem, 
estetyką i  funkcjonalnością wyznacza 

nową erę i  ponownie staje się prekurso-
rem podobnych rozwiązań jak w przypad-
ku wspominanych wcześniej systemów. 
W szufl adach „Lineabox” nie znajdzie się 
jakichkolwiek otworów –  system wyko-
rzystuje wyłącznie szybkie i  łatwe w  in-
stalacji wewnętrzne elementy łączące. Nie 
ma także konieczności używania maszyn 
na jakimkolwiek etapie procesu montażu 
szufl ady, a on sam przebiega płynnie, cicho 
i bardzo sprawnie. System „Lineabox” jest 
dostępny w  trzech różnych wysokościach 
oraz wersjach z czterema (pełna szufl ada), 
trzema (z  użyciem własnego frontu) lub 
dwoma (własny front i tył) bokami. Bardzo 
mała grubość zastosowanych elementów 
(zaledwie 9 mm), czynią „Lineabox” jedną 
z najcieńszych szufl ad na rynku.

Ponieważ „Lineabox” może współpra-
cować z każdą z prowadnic Salice, przypo-
mnijmy pokrótce te już obecne na rynku:

Salice Push – to już piąta generacja tych 
prowadnic. To co pozostaje niezmienne 
to precyzja otwarcia i siła sprężyny – nie-
zależnie od długości prowadnic, klient za-
wsze uzyskuje pełny dostęp do przestrzeni 
szufl ady. Prowadnica push to open jest 
całkowicie zintegrowana – nie ma koniecz-

ności montowania żadnego dodatkowego 
elementu służącego wypychaniu szufl ady. 
W częściowym i pełnym wysuwie dostępna 
jest szeroka gama długości (250-600 mm) i 
systemy montażu: PIN i klip. Co ciekawe, 
w  przypadku pełnego wysuwu w  wersji 
PIN (szufl ada osadzana bezpośrednio na 
trzpień metalowy w prowadnicy) tylko Sa-
lice ma dwie zintegrowane regulacje (bez 
konieczności montowania dodatkowych 
adapterów), a w przypadku pełnego wysu-
wu w wersji klip (sprzęgła mocowane pod 
dnem szufl ady) standardem stał się nowy 
klip 3D łączący w sobie sprzęgła wypina-
jące oraz 3 rodzaje regulacji: wysokości 
(+ 2,5 mm), głębokości (+/-  2 mm) oraz 
bocznej (lewo/prawo, +/- 1,5 mm). 

Salice Smove –  to system prowadnic 
ze zintegrowanym cichym domykaniem. 
Wiele cech jest tu analogicznych do syste-
mu push to open. Także w tym przypadku 
otrzymujemy prowadnice całkowicie zin-
tegrowane, od razu gotowe do montażu. 
Klient ma podobną możliwość szerokie-
go wyboru – tak długości, jak i systemów 
montażu. Warto podkreślić, że wspomi-
nane wyżej sprzęgła w systemie klip mają 
charakter uniwersalny –  pasują zarówno 
do prowadnic Push jak i Smove.

Salice Unica –  niezmiennie rewolu-
cyjna konstrukcja łącząca system push to 
open ze zintegrowanym cichym domy-
kiem. Wcześniej takie rozwiązanie było 
możliwe jedynie przy zastosowaniu wspo-
magających systemów elektrycznych, co 
wiązało się jednak nie tylko ze skompliko-
wanym montażem, ale i znacznymi koszta-
mi – często całkowicie nieadekwatnymi do 
całkowitej wartości zabudowy. Tymczasem 
prowadnica Unica jest konstrukcją CAŁ-
KOWICIE mechaniczną i  zintegrowaną. 
Tajemnica systemu kryje się w specjalnym 
amortyzatorze. Po naciśnięciu na front 
szufl ady, następuję jej otwarcie (mniej 
więcej do 1/3 długości). Po jej całkowitym 
otwarciu amortyzator zmienia działanie 
i  przy zamykaniu szufl ady powoduje jej 
ciche domknięcie – jak w klasycznych sys-
temach szufl ad z cichym domykiem. Cały 
mechanizm jest zintegrowany w prowad-
nicy i  nie wymaga oddzielnego montażu 
jakichkolwiek dodatkowych elementów. 

Do każdej z  szufl ad zbudowanych na 
podstawie prowadnic Salice można zasto-
sować bardzo efektywny i niezwykle prosty 
w konstrukcji i montażu system stabiliza-
torów (do szufl ad od 120 cm szerokości). 

Wszystkie prowadnice dostępne są 
w ciągłej sprzedaży. Wyłącznym Przedsta-
wicielem Arturo Salice w Polsce jest AMI 
Polska sp. z o.o. (www.amipolska.pl) d

Arturo Salice 
– wci  najwy sza jako
Innowacyjność Arturo Salice – włoskiego producenta ak-
cesoriów meblowych najwyższej jakości – przejawia się nie 
tylko w kolejnych rozwiązaniach w segmencie zawiasów czy 
systemów otwarć, ale także prowadnic do szufl ad. 

AMI POLSKA Sp. z o.o. | ul. Pomorska 352 | 92-735 ód  | www.amipolska.pl | amipolska@amipolska.pl

„Shelf” – nowa prowadnica do półek wysuwnych „Lineabox” – zupełnie nowy system gotowych szufl ad.

http://www.amipolska.pl/
mailto:amipolska@amipolska.pl
http://www.amipolska.pl/
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Model odpowiedzialnego biznesu CSR 
w obszarze rodowisko naturalne
Model społecznej odpowiedzialności biznesu realizowany jest przez 
NESTRO niejako z defi nicji zakresu działalności. Firma bowiem 
projektuje i montuje systemy odpylania dla przemysłu drzewnego, 
meblarskiego i papierniczego.

T e produkty i  usługi mają na 
celu redukcję szkodliwych 
substancji w  powietrzu, co 
wpisuje się w  koncepcję roz-

woju zrównoważonego i szeroko rozumia-
ną ochronę środowiska. Zatem to w pełni 
wpisuje się w  model odpowiedzialności 
społecznej w obszarze środowiska natural-
nego. Określa to również motto NESTRO, 
które brzmi: „Czyste rozwiązania”. Jest to 
skrótowe określenie z  jednej strony prak-
tyki fi rmy tj. ograniczenia oddziaływania 
zapylenia oraz odpadów poprodukcyjnych 
na środowisko, a z drugiej strony określe-
nie marki fi rmy realizującej zasady rozwo-
ju zrównoważonego i będącej tym samym 
narzędziem w ręku tej fi lozofi i.

EKOINNOWACJE KROKIEM 
DO OCHRONY ŚRODOWISKA

Model CSR w  fi rmie jest bezpośred-
nio powiązany z  ekoinnowacjami, czyli 
z  takimi produktami czy usługami, które 
obniżają negatywny wpływ na środowisko 
przyrodnicze. W  związku z  powyższym 
fi rma nieustannie dokonuje udoskona-

lenia produktów czy procesów mając na 
celu wskaźniki ekonomiczne. Ponadto 
ekoinnowacje powiązane są z ciągłym roz-
wojem technologicznym, wpisują się nie-
jako w  postęp technologiczny odnoszący 
się do nieustannego kreowania innowacji. 
Wreszcie produkty i usługi fi rmy mają na 
celu wzrost efektywności gospodarowania 
odpadami.

Konkretne praktyki wpisujące się 
w model ekoinnowacji to m.in. udział fi r-
my w projektach Nowy Styl Group, a do-
kładnie w  projekcie „Zaprojektowanie, 
dostawa i montaż linii technologicznej nr 
1 – odciągi z maszyn i urządzeń.” 

JAK ŁĄCZYĆ EKOLOGIĘ 
Z EKONOMIĄ?

Dowodem na połączenie kwestii eko-
logicznych i  ekonomicznych są rezultaty 
działań NESTRO w projekcie z przedsię-
biorstwem Tarkett Orzechowo. Celem 
projektu była zmiana systemu odpyla-
nia pyłów na podciśnieniowy z redukcją 
zużycia energii o  min. 25%, zawracanie 
oczyszczonego powietrza na halę produk-

cyjną, co przyczyniło się do oszczędności 
wytwarzanej ilości energii cieplnej oraz 
redukcji hałasu z 75 do 64 dB, zautoma-
tyzowanie podawania odciągniętego pyłu 
i  odpadów drewnopochodnych z  fi ltra 
podciśnieniowego do silosu. W rezultacie 
wzrosła zgodnie z  zamierzeniami ilość 
powietrza odpylanego oraz zmniejszono 
hałas systemu odpylania, a zużycie prądu 
zmalało do 132 kW.

RELACJE Z INTERESARIUSZAMI
NESTRO określiło kluczowych inte-

resariuszy (oprócz odbiorców produktów 
i  usług, co wynika z  podstawowej dzia-
łalności fi rmy), z  którymi budowane są 
relacje. Zalicza się do nich młodzież, śro-
dowisko nauki i instytucje w społeczności 
lokalnej.

Jednym z  kluczowych interesariuszy 
dla rozwoju przedsiębiorstwa jest środo-
wisko nauki. Podjęta przez fi rmę współ-
praca z Instytutem Maszyn Cieplnych do-
tyczy analiz i prac badawczych w zakresie 
analizy hałasu wentylatorów. Model CSR 
w kontekście społeczności lokalnej realizo-
wany jest poprzez organizowane przez fi r-
mę staże, praktyki zawodowe dla uczniów 
szkół zasadniczych zawodowych, średnich 
i wyższych. Poprzez tego rodzaju praktyki 
fi rma realizuje inny wymiar swojej fi lozo-
fi i, jaką jest dzielenie się wiedzą. Realizacja 
tego zadania wiąże się również z poznawa-
niem potencjalnych przyszłych pracow-
ników, co jest bardzo istotne dla dalszego 
dynamicznego rozwoju fi rmy w  Starym 
Oleśnie. 

Radosław Gliński
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AKWIZYCJE ZAGRANICZNYCH 
FIRM to jedna z  dróg rozwoju Grupy 
Nowy Styl. Dzięki kolejnemu przejęciu 
umacniamy naszą pozycję w  Europie 
Zachodniej, poszerzamy sieć dystrybucji 
na dużym i  bardzo wymagającym ryn-
ku szwajcarskim, a  także uzupełniamy 
portfolio Grupy o  kolejne ergonomiczne 
produkty – tłumaczy Adam Krzanowski, 
prezes Zarządu Grupy Nowy Styl.

To już trzecia nasza akwizycja w  Eu-
ropie Zachodniej w  ciągu ostatnich kilku 
lat. Przejmując fi rmy na znacznie bardziej 

rozwiniętych rynkach niż Polska, przyspie-
szamy proces uczenia się w  ramach całej 
Grupy Nowy Styl. Dzięki takim akwizy-
cjom mamy możliwość znacznie szybszego 
wdrażania innowacji i minimalizacji ryzy-
ka nietrafi onych pomysłów biznesowych. 
Choć lokalni menedżerowie lubią podkre-
ślać, jak bardzo różnią się ich rynki, to jed-
nak jest sporo elementów, które z niewielki-
mi modyfi kacjami można z powodzeniem 
przenosić między krajami –  dodaje Rafał 
Chwast, wiceprezes Grupy Nowy Styl 
i dyrektor fi nansowy.

Pod marką Sitag produkowane są 
ergonomiczne krzesła i fotele oraz funk-
cjonalne systemy meblowe dla prze-
strzeni biurowych, recepcji i  sal konfe-
rencyjnych. Firma dostarcza nie tylko 
produkty, ale – zgodnie z fi lozofi ą Grupy 
Nowy Styl – również kompleksowe usłu-
gi aranżacji wnętrz. 

Szwajcaria to wymagający rynek. Mię-
dzynarodowe korporacje oczekują komplek-
sowej obsługi i zaawansowanych produktów 
wyposażenia biura, bo urządzają je zgodnie 

z najnowszymi trendami technologicznymi 
i  projektowymi. Jesteśmy przekonani, że 
dzięki połączeniu wiedzy i  doświadczenia 
Sitag oraz Grupy Nowy Styl, razem uda 
nam się jeszcze trafniej odpowiedzieć na te 
potrzeby i wywalczyć jeszcze większy kawa-
łek szwajcarskiego tortu – zapowiada Adam 
Krzanowski.

Ostatnie akwizycje Grupy Nowy Styl 
w  Niemczech dotyczyły fi rm mających 
ugruntowaną pozycję w  Europie Za-
chodniej. Pierwszą z  nich było przejęcie 
w 2011 r. marki Grammer Offi  ce, a drugą 
przejęcie w 2013 r. fi rmy Rohde & Grahl. 
Firma Rohde & Grahl w rok po przejęciu 
odnotowała wzrost przychodów ze sprze-
daży o  20%, a  w 2015  r. prognozowany 
wzrost to około 35%. Integracja przejętych 
spółek z Grupą Nowy Styl przebiegła bar-
dzo sprawnie, została utrzymana lokalna 
produkcja, liczba pracowników, przy jed-
noczesnej centralizacji obsługi informa-
tycznej, fi nansowej i marketingowej. 

Model działania Grupy Nowy Styl jest 
oparty o  bardzo dużą integrację procesów 
wewnątrz Grupy. To daje nam dużą prze-
wagę konkurencyjną, ponieważ nie dubluje-
my podobnych inicjatyw w wielu krajach i w 
optymalny sposób wybieramy miejsce, gdzie 
realizować daną funkcję biznesową – doda-
je Rafał Chwast.

W analogiczny sposób będą prowa-
dzone działania z  Sitag. Spółka wnosi do 
Grupy nie tylko stabilną markę, ale też 
rozwiniętą sieć dystrybucyjną, nowocze-
sną fabrykę w  Sennwald oraz kadrę wy-
kwalifi kowanych pracowników. Szczegóły 
integracji spółki z  Grupą będą ustalane 
w najbliższych miesiącach. 

Marka Sitag nie będzie oferowana na 
rynku polskim ze względu na podpisaną 
umowę licencyjną, którą ma fi rma Sitag 
Formy Siedzenia (nie jest objęta transak-
cją kupna udziałów przez Grupę Nowy 
Styl i pozostaje niezależnym podmiotem). 
Grupa Nowy Styl nie ujawnia wartości 
akwizycji. d
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Grupa Nowy Styl przej a Sitag
Grupa Nowy Styl przejęła kolejną zagraniczną fi rmę meblarską. Pod koniec 
sierpnia w Zurychu członkowie Zarządu podpisali umowę o przejęciu 
szwajcarskiej spółki Sitag.

wiadomo ci
6 DNI

to przeciętny roczny wymiar urlopu właściciela małej fi rmy w Polsce – wynika 
z badań przeprowadzonych przez Idea Bank (co czwarty ankietowany nie 

korzysta z urlopu w ogóle).

AKWIZYCJE ZAGRANICZNYCH FIRM TO JEDNA Z DRÓG ROZWOJU GRUPY 
NOWY STYL. DZI KI KOLEJNEMU PRZEJ CIU UMACNIAMY NASZ  POZYCJ  

W EUROPIE ZACHODNIEJ, POSZERZAMY SIE  DYSTRYBUCJI NA DU YM I BARDZO 
WYMAGAJ CYM RYNKU SZWAJCARSKIM, A TAK E UZUPE NIAMY PORTFOLIO 

GRUPY O KOLEJNE ERGONOMICZNE PRODUKTY. JESTE MY PRZEKONANI, E 
DZI KI PO CZENIU WIEDZY I DO WIADCZENIA SITAG ORAZ GRUPY NOWY STYL, 

RAZEM UDA NAM SI  JESZCZE TRAFNIEJ ODPOWIEDZIE  NA TE POTRZEBY 
I WYWALCZY  JESZCZE WI KSZY KAWA EK SZWAJCARSKIEGO TORTU. Adam 

Krzanowski, prezes Zarz du Grupy Nowy Styl.

Podpisanie 
umowy o przejęciu 
szwajcarskiej 
spółki Sitag: Rafał 
Chwast, wiceprezes 
Grupy Nowy Styl 
i dyrektor fi nansowy 
(z lewej) i Ed van 
Dijk, zarządzający 
holenderskim 
funduszem inwe-
stycyjnym Nimbus, 
właścicielem fi rmy 
Sitag (z prawej).

Sitag
Firma Sitag powstała w 1965 r. 

W latach 1993-97 była częścią Grupy 
Meblowej Samas, a od 2009 r. jej więk-

szościowym właścicielem był holen-
derski fundusz inwestycyjny Nimbus. 
Z rocznymi przychodami na poziomie 
30 mln franków szwajcarskich fi rma 
znajduje się w pierwszej setce naj-

większych europejskich producentów 
mebli biurowych.



UZNANIE Sądu Konkursowego Złote-
go Medalu MTP targów „Drema 2015” 
pod przewodnictwem prof. dr. hab. inż. 
Jana Żurka, prorektora ds. współpracy 
z  gospodarką Politechniki Poznańskiej, 
zyskały następujące produkty:
• system 2020 Insight (20-20 Technolo-

gies, Niemcy) – kompleksowe rozwiąza-
nie do zarządzania procesami, umożli-
wiające automatyzację i optymalizację 
procesów sprzedaży i wytwarzania,

• piła tarczowa stopniowana obu-
stronnie (Aspi, Suwałki) – obustronne 
zmniejszenie grubości korpusu w strefi e 
cięcia przy zachowaniu odpowiedniej 
sztywności piły pozwala na zmniejszenie 
rzazu i uzyskanie większej wydajności 
materiałowej przy tej samej wysokości 
cięcia oraz zwiększenie posuwu, 

• okleiniarka z laserem „Advanta-
ge 400L Imalux” (IMA Klessmann, 
Niemcy; zgłaszający: IMA Polska, Środa 
Wlkp.) – jednostka lasera składa się 
z wielu małych stref grzewczych, które 
mogą być aktywowane i sterowane 
niezależnie od siebie, co umożliwia 
optymalne dopasowanie charakterystyki 
termicznej do potrzeb klienta i stosowa-
nych przez niego obrzeży,

• wiertarka oraz sposób wiercenia 
otworów (K & K Katarzyna Brzezińska, 
Tomaszów Mazowiecki) – urządzenie 
przeznaczone do wykonywania otworów 
i gniazd w elementach mebli,

• system narzędzi profi lowych „Profi Cut 
Q Premium” (Leitz, Austria; zgłaszający: 
Leitz Polska, Radomsko) – konstrukcja 
„Profi Cut Q Premium” wprowadza zu-
pełnie nowe kryteria w zakresie wydajno-
ści, ograniczenia kosztów, różnorodności 
zastosowania, wagi narzędzi i ich obsługi,

• strugarka czterostronna „Weinig Po-
wermat 700” (Michael Weinig, Niemcy) 
– ma zupełnie nową koncepcję obsługi, 
jak dotąd nie stosowaną w żadnej innej 
profi larce, a tym samym idealnie wpisuje 
się w obecne wymagania rynku,

• ploter frezujący CNC „Professional 
2030”, 11 kW, ATC (Seron Kołodziej-
czyk, Stalowa Wola) – jest maszyną mul-
tifunkcyjną ze względu na możliwość 
zastosowania kilku rodzajów obróbek 
z wymianą narzędzi, a jego funkcjo-
nalność została połączona z dokładną 
mechaniką i szybkimi silnikami Servo 
AC z precyzyjną kontrolą położenia,

• dwuskładnikowy wielowarstwowy la-
kier wodny do drewna „AFV 2318/00” 

(Sherwin-Williams Italy, Włochy; 
zgłaszający: Towarzystwo Gospodarcze 
Meblopol, Poznań) – zachowuje natu-
ralny efekt drewna, wyjątkowo odporny 
na zarysowanie, zaplamienie, działanie 
detergentów i zażółcenie,

• optymalizerka „SuperPusch 200 
Optimus” (Salvador-Solidea, Włochy; 
zgłaszający: Teknika, Warszawa) – ma-
szyna do optymalizacji cięcia poprzecz-
nego drewna i wycinania wad, do cięcia 
pojedynczych desek i pakietów,

• system „Woodinspector Woodbase” 
(Woodinspector, Lublin) – system wi-
zyjny i program magazynowy dla produ-
centów tarcicy; zapewnia mniejsze kosz-
ty, wyższą wydajność, łatwiejszą pracę, 
natychmiastową możliwość sprawdzenia 
braków i stanów magazynowych,

• piły taśmowe „Armoth Professional” 
(QSGS Technology Grażyna Klepuszew-
ska, Ostrołęka) – piły (od 25 do 60 mm) 
o przedłużonej trwałości, produkowane 
zgodnie z opatentowaną technologią,

• zestaw spalania hybrydowego „AZSD/
PT/1000” i „KWH/PT/1000” z redle-
rem typu RAK (Zakłady Maszynowe 
Hamech, Hajnówka) – urządzenie do 
transportu i spalania mieszaniny kory, 
trocin, kawałkowego drewna poproduk-
cyjnego o granulacji: 50 x 30 x 300 mm 
(wilgotność maksymalna 50%, przy 
czym drewno kawałkowe stanowi maks. 
50% zawartości mieszaniny) w celu 
wytworzenia gorącej wody do celów 
grzewczych lub technologicznych. d

r e k l a m a

Przyznano Z ote Medale 
targów „Drema”
Znamy już produkty nagrodzone Złotym Medalem Między-
narodowych Targów Poznańskich na targach „Drema 2015”.

6,2%
wyniósł – według GUS – wzrost polskiego eksportu 
w okresie od stycznia do lipca br. w porównaniu do 

analogicznego okresu ub.r.

392 MLN ZŁ
to prognozowany zysk netto Lasów Państwowych za 

2015 r. (w 2014 r. Lasy Państwowe miały zysk netto 
w wysokości 421 mln zł).

http://stalmot.com/
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KONKURS European Business Awards 
jest największym w Europie i najbardziej 
znaczącym programem przyznawania 
wyróżnień biznesowych. Organizowany 
jest od 2007  r. i  przeznaczony dla fi rm, 
które mogą poszczycić się sukcesami 
w  zakresie strategii rozwoju, innowa-
cji i odpowiedzialności biznesu. W tym 
roku do konkursu zgłosiło się ponad 32 
tys. organizacji z 33 krajów europejskich. 
Nagroda w  kategorii „Środowiskowa 

i  społeczna odpowiedzialność biznesu” 
przyznawana jest za prowadzenie dzia-
łań biznesowych w  kontekście społecz-
nym kulturowym, ekonomicznym i śro-
dowiskowym. Otrzymują ją organizacje, 
dla których klienci, pracownicy i kwestie 
dotyczące ochrony środowiska stanowią 
najwyższe wartości oraz które prowadzą 
swoje działania w sposób transparentny 
i przyczyniają się do faktycznego rozwo-
ju swoich pracowników. d

NA TEGOROCZNEJ KONFERENCJI 
zostanie zaprezentowana najnowsza wer-
sja oprogramowania Solidworks 2016, 
a także nowe funkcjonalności, takie jak So-
lidCAM, Swood, Alphacam i Surfcam Evo. 
Co więcej, na spotkaniu uczestnicy po raz 
pierwszy będą mogli skorzystać ze strefy 
Solidworks Education. Inną atrakcją bę-
dzie specjalnie przygotowana Strefa Skanu 
i Druku 3D z wieloma wystawcami, którzy 
zaprezentują swoje produkty.

Coroczne spotkanie DPS Forum jest 
jedyną w  swoim rodzaju szansą spotka-
nia i  wymiany doświadczeń pomiędzy 

użytkownikami Solidworks oraz eksper-
tami fi rmy DPS Soft ware i  przedstawi-
cielami Dassault Systems Solidworks. Na 
tej największej konferencji poświęconej 
oprogramowaniu projektowemu zostaną 
przedstawione najnowsze funkcje i dodatki 
Solidworks. Co więcej, na spotkaniu odbę-
dą się m.in. warsztaty projektowe, konkurs 
Modelmania, a także pokaz produktów za-
projektowanych przez Solidworks. Najważ-
niejszym punktem Forum będzie premiera 
najnowszej wersji oprogramowania Soli-
dworks 2016 – mówi Dawid Fionik z DPS 
Soft ware Polska. d

Brno zaprasza na „Wood-Tec”
TARGI „WOOD-TEC” odbywają się 
regularnie co 2 lata i w ciągu swojego ist-
nienia utrwaliły pozycję wiodącej imprezy 
branżowej w  Czechach, czego wyrazem 
było m.in. poparcie udzielone przez Euro-

pejską Federację Producentów Maszyn do 
Obróbki Drewna Eumabois.

W tym roku organizatorzy odnotowali 
wzrost zainteresowania udziałem w  tar-
gach: w Brnie pojawi się ponad 300 fi rm 
prezentujących ponad 180 światowych 
marek, wśród których będą zarówno naj-
większe fi rmy, liderzy rynku, jak i tradycyj-
ni wystawcy z Republiki Czeskiej i Słowac-
kiej oraz 15 innych krajów.

Targi „Wood-Tec” to także bogaty pro-
gram specjalistycznych imprez towarzy-
szących, dzięki czemu brneńska impreza 
jest jeszcze bardziej atrakcyjna zarówno 
dla profesjonalnych odwiedzających, jak 
i wystawców. Goście mogą liczyć na spe-
cjalistyczne seminaria i wykłady na aktu-
alne tematy (np. możliwości fi nansowania, 
programy grantowe, zmiany w  prawie, 
specjalistyczne doradztwo). dEkspozycje podczas Międzynarodowych Targów Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego „Wood-Tec 2013”.

Katalog Ostermann 
dla stolarzy
Nowy, niedawno wydany katalog 
fi rmy Ostermann to 650 stron 
zawierających przegląd obrzeży, 
a także profi li technicznych, klejów 
i środków czyszczących.

PROJEKTANCI mebli czy wystaw, 
a także dekoratorzy wnętrz znajdą w nim 
szeroki asortyment profi li technicznych 
do różnych zastosowań, jak choćby pro-
fi le, które zostały specjalnie zaprojekto-
wane do płyt o grubości 18 mm i 19 mm. 
Profi le aluminiowe dostępne są w wielu 
formach, wykończeniach i  kolorach. 
Poszerzony został także zakres oferowa-
nych klejów i środków czyszczących.

Nowy katalog jest dodatkiem do skle-
pu internetowego fi rmy Ostermann. We 
wrześniu trafi ł do ponad 50 tys. stolarzy 
w całej Europie. Obecny będzie także na 
targach „Furnica” w Poznaniu. d

DPS Forum 2015
28 października na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się 
czternasta edycja spotkania użytkowników Solidworks – DPS Forum 2015. 

Grupa Nowy Styl nagrodzona
Grupa Nowy Styl znalazła się w gronie laureatów tegorocznej edycji konkursu 
European Business Awards. Przyznając Grupie tytuł „National Champion” w ka-
tegorii „Środowiskowa i społeczna odpowiedzialność biznesu” jury doceniło 
starania w zakresie ochrony środowiska i stosowania ekologicznych rozwią-
zań, a także fakt posiadania rzetelnego Raportu Zrównoważonego Rozwoju.

W dniach 20-23 października w Cen-
trum Wystawienniczym w Brnie 
(Czechy) odbędzie się 14. edycja 
Międzynarodowych Targów Przemysłu 
Drzewnego i Meblarskiego „Wood-Tec”.

Nowy katalog fi rmy Ostermann daje przegląd obrzeży, 
a także profi li technicznych, klejów i środków czyszczących.
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PRZEDSZKOLE wraz z  oddziałem 
żłobkowym powstało z myślą o pracow-
nikach Forte. Celem placówki jest wspie-
ranie młodych rodziców, umożliwienie 
im powrotu do pracy bez dodatkowego 
stresu oraz ułatwienie pogodzenia życia 
rodzinnego z zawodowym.

Nowocześnie zaprojektowany budy-
nek przedszkola spełnia nie tylko najwyż-
sze normy bezpieczeństwa, ale wyróżnia 
się też architekturą. Na terenie przedszko-
la znajdują się dwa duże place zabaw oraz 
patio, gdzie dzieci mogą spędzać czas na 
świeżym powietrzu. Również wnętrze 
robi wrażenie –  sale są estetyczne, prze-
stronne i nowocześnie wyposażone.

Przedszkole prowadzone jest syste-
mem dwujęzycznym, polsko-angielskim, 
na podstawie autorskiego programu na-
uczania. Program ten wykorzystuje me-
todę immersji i  zakłada „zanurzanie” 
dzieci w  języku angielskim przez poło-
wę czasu, jaki spędzają w  przedszkolu. 
W trosce o wszechstronny rozwój dziec-

ka, uwzględniający jednocześnie jego 
indywidualność, przedszkole zapewnia 
bogaty program zajęć dodatkowych. 
Duży nacisk kładziony jest również na 
prawidłowe żywienie przedszkolaków, 
wspierające ich odporność. d

Otwarcie przedszkola  rmowego Forte
31 sierpnia w Ostrowi Mazowieckiej uroczyście otwarte zostało przedszkole 
fi rmowe Fabryk Mebli Forte.

Metamorfoza salonu Black Red White w Lublinie
Black Red White przeprowadziło metamorfozę sklepu w Lublinie zgodnie z zało-
żeniami rebrandingu marki. Otwarcie nowego punktu odbyło się 28 sierpnia.

Wi cej mebli 
w Niemczech
Z ofi cjalnych danych Federalnego 
Urzędu Statystycznego wynika, że 
wartość produkcji mebli w Niem-
czech w pierwszym półroczu 2015 r. 
wyniosła 8,5 mld euro wobec 8,1 mld 
euro w analogicznym okresie roku 
poprzedniego. Tym samym oznacza to 
wzrost o 5 pkt proc. Wartości te liczo-
ne są według kodu towarów NACE 31.

POWYŻSZE dane mają odzwierciedle-
nie w wynikach sprzedaży, które charak-
teryzowały się także dodatnią dynamiką. 
Najwyższy wzrost dynamiki odnotowano 
w wartości sprzedaży zagranicznej (1,10), 
która równa była 2,7 mld euro w I półro-
czu bieżącego roku. Z kolei wartość sprze-
daży krajowej mebli w Niemczech stano-
wiła 5,8 mld euro z dynamiką 1,02 wobec 
pierwszego półrocza 2014 r. d

ZGODNIE Z  NOWĄ KONCEPCJĄ 
wszystkie ekspozycje zostały przygotowa-
ne w taki sposób, aby dokładniej oddawały 
charakter domowego wnętrza. Utworzone 
zostały m.in. odrębne działy, których na-
zwy odpowiadają domowym pomieszcze-
niom. Wszystkie strefy zostały wyposażo-
ne w  aranżacyjne dodatki i  tekstylia oraz 
oświetlenie. Dzięki zastosowaniu multi-
medialnych standów w salonie można też 
zaprojektować własne meble.

Aranżacjom towarzyszą przyjazne 
dla oka rozwiązania grafi czne. Nowy, 
oryginalny język wizualny, a  także de-
dykowane specjalnym meblom i cenom 
kolorowe przestrzenie umilają zakupy 
i pozwalają na łatwą i szybką orientację 
w obszernej przestrzeni handlowej. Pod-
czas metamorfozy nie zabrakło również 
zmian technicznych, takich jak montaż 
podwieszanego sufi tu, doświetlenie salo-
nu czy remont infrastruktury. d

Wnętrze przedszkola fi rmowego Forte: sale są 
przestronne i nowocześnie wyposażone.

http://www.borga.pl/


Odwiedź nas na targach:

pawilon 8A, stoisko 26pawilon 8A, stoisko 26
6-9 października 2015

 

Zobacz produkcję mebla marzeń
w Polskiej Fabryce Mebli na targach:

pawilon 5pawilon 5
6-9 października 2015
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Fokus na trendy!
10 września w Centrum Konferencyjnym na Stadionie 
Narodowym w Warszawie odbyły się targi tekstyliów 
domowych – Interior Design Forum. Było to siódme 
spotkanie w cyklu i drugie w tym roku. Skupiło wielu 
architektów, projektantów wnętrz, pracowni dekoracji 
okien i przedstawicieli sieci handlowych.

GOŚCIE MIELI OKAZJĘ skomunikować się z  produ-
centami, importerami i  detalistami, obecnymi na IDF. 
Nie mniej uwagi poświęcili wydarzeniom towarzyszącym 
targom. O  tendencjach w  wyposażeniu wnętrz na wiosnę 
i  lato 2016  r. opowiedział Jerzy Osika z  fi rmy Promedia. 
Wyodrębnił m.in. takie trendy, jak „Biological” wyrażają-
cy tęsknotę za naturą, „Experience” koncentrujący się na 
zmysłowym doświadczaniu, „Art Colony” łączący motywy 
podróżnicze, etniczne i rzemieślnicze, „Simple Praire” ko-
jarzący rustykalny romantyzm z nienachalną industrią, „Is-
land Way” czerpiący z wybiegów mody promujących nowe 
interpretacje klasycznych motywów egzotycznych, oraz 
„Smart” prezentujący futurystyczny minimalizm, skupiony 
na rozwoju inteligentnych rozwiązań dla domu. 

Targowi goście licznie uczestniczyli też w  prezentacjach 
dotyczących dekoracji podłóg (wg fi rm Interoom i  Mul-
ticontract) i  okien (wg fi rm Ado Polska i  Marcin Dekor), 
a  także doboru odpowiednich tkanin do wnętrz (wg fi rmy 
Haft ). Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się wykłady na temat 
ułatwienia pracy sprzedawcy 
systemów osłonowych (Stop 
Sun), skutecznej sprzedaży w In-
ternecie (Fast White Cat) i satys-
fakcjonujących negocjacji ceno-
wych (Promedia). d

Dużym zainteresowaniem targowych gości 
cieszyły się propozycje partnerów bizneso-

wych IDF. Na zdjęciu stoisko fi rmy MAGDecor.

P A T R O N A T 

Jerzy Osika z fi rmy Promedia opowiadał o tendencjach w wyposażeniu wnętrz na 
wiosnę i lato 2016 r.

Sprostowanie
W ARTYKULE „Komfortowa baza” opublikowanym w po-
przednim wydaniu miesięcznika „BIZNES meble.pl” błęd-
nie podaliśmy nazwę producenta ekstremalnie wytrzyma-
łych nóżek meblowych o wysokościach od 45 do 200 mm. 
Jest nim fi rma Würth. Za pomyłkę przepraszamy.

Redakcja

OCTOBER 20 –23, 2015
BRNO – CZECH REPUBLIC

14th International fair for Wood 
Processing and Furniture Industry

Trade Fairs Brno

Výstaviště 405/1

CZ - 603 00 Brno

Tel.: +420 541 153 297

Fax: +420 541 153 054

E-mail: wood-tec@bvv.cz

DISCOUNT FOR VISITORSRegister now and get cheaper admission.https://registrace.bvv.cz/en

www.wood-tec.cz

mailto:wood-tec@bvv.cz
https://registrace.bvv.cz/en
http://www.wood-tec.cz/
http://www.wood-tec.cz/
http://www.interiordesignforum.pl/


DZIEŃ TRENDÓW
TERMIN:	 17	października	2015	(sobota)
MIEJSCE:	 ŁÓDŹ	DESIGN	FESTIVAL
	 ul.	Tymienieckiego	3,	Łódź
	 budynek	C	– sala	wykładowa

Zapraszamy	również	na	wystawę	

„MEbEl MaRZEŃ 2015”
TERMIN:		 8-18	października	2015
MIEJSCE:		 ŁÓDŹ	DESIGN	FESTIVAL
	 Centrum	Festiwalowe	2
	 ul.	Piotrkowska	250,	Łódź            

13.00-15.30	

NEXT. DEbaTa O TRENDaCH.
Warto	podjąć	wyzwanie	właściwego	odczytania	
reguł	przyszłości,	bo	konsekwencją	jest	
najlepsze	miejsce	na	rynku.	Wyprzedzić	
konkurencję	pozwala	stała	gotowość	do	odpowiedzi	
na	pytanie:	co	dalej?	Sygnały,	w postaci	
indywidualnych	ludzkich	potrzeb	układających	się	
w trendy,	czytelne	są	w teraźniejszości.	Warto	
więc	zdać	pytanie:	czego	już	dziś	potrzebuje	
klient	jutra?	

Prelegenci:
•	Aleksandra	Krawsz,	 

marketing	&	PR	manager	Kinnarps	Polska
•	Klaudia	Konsor-Osmęda,	 

z-ca	dyrektora	handlowego	LAKO	
•	Monika	Grojec,	 

Kwadrat	Design	Studio	z ramienia	LAKO
•	Michał	Stachowski,	 

prezes	firmy	Agitive	– twórcy	aplikacji	
Intiaro

 
 
Organizatorzy:

11.00-12.30	

TREND MEETING. FEEl FREE.  
WyNIkI baDaŃ NaD WOlNOśCIą POD PaTRONaTEM 
„kSIęGI TRENDÓW”. 

Tematem	spotkania	będzie	raport	„Polskie 
wnętrze. Trendy nowoczesności”	opracowany	na	
zlecenie	Wydawnictwa	meble.pl	(wydawcy	„Księgi	
Trendów”)	przez	Uniwersytet	Łódzki.	Pokazuje	
on	jak	wygląda	współczesne	polskie	wnętrze	
mieszkalne	i jak	realnie	odnajdują	się	w nim	
nowoczesne	trendy	meblarskie,	a szczególnie	
personalizacja	mebli.	Zastosowano	w nim	unikalną	
metodę	badawczą	– design	antropology.	

Prelegentki z Instytutu Etnologii i antropologii 
kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego:

•	dr	Katarzyna	Orszulak-Dudkowska
•	dr	Aleksandra	Krupa-Ławrynowicz

Mecenasi	“Księgi	Trendów	2015”:

Znajdź nas i zobacz prototypy mebli dziecięcych marzeń!

Wstęp wolny!

Patroni Główni: Patroni:

Patroni Honorowi:

Patroni Główni: Patroni:

Patroni Honorowi:

Patroni Główni: Patroni:

Patroni Honorowi:

https://www.facebook.com/ksiegatrendow
https://www.facebook.com/BIZNESmeble
http://lodzdesign.com/
http://www.interprint.pl/pl/
http://www.smeg.pl/
http://www.kinnarps.com/pl/pl/
http://www.toptextil.pl/


r e k l a m a

wiadomo ci bran a

SIRO – Poland Sp. z o.o.
ul. Wernera 61/63, 26-600 Radom 
tel. +48 (48)331-23-23
fax +48 (48)331-13-00
e-mail: info@siro.pl, www.siro.pl

 
 

 
www.akcesoria.meble.pl

W ZWIĄZKU Z TYM, tylko z tytułu po-
datków CIT i VAT dochody sektora fi nan-
sów publicznych były niższe o ok. 40 mld 
zł. Do tego dochodzi także akcyza z papie-
rosów i alkoholu, która nie trafi a do budże-
tu, a także składki z tytułu niezarejestrowa-
nego zatrudnienia. Szarą strefę powiększa 
także część transakcji bezgotówkowych. 
Chodzi m.in. o część handlu elektronicz-
nego, nielegalnych bukmacherów, a  także 
o  wyłudzenia podatkowe w  transakcjach 
między podmiotami gospodarczymi.

Trzeba mieć świadomość, że z powodu 
szarej strefy znaczna część transakcji gospo-
darczych nie podlega różnym formom opo-
datkowania. Poza tym mówimy tutaj o nie-
uczciwej konkurencji. Podmioty działające 
w ramach szarej strefy mają znacznie niższe 
koszty. Trzeba temu skutecznie przeciwdzia-
łać – tłumaczy Kamil Wyszkowski, dyrek-
tor generalny Inicjatywy Sekretarza Gene-
ralnego ONZ Global Compact w Polsce.

1,5 TYS. TIRÓW „NA SZARO”
W 2013 r. szara strefa na rynku wyro-

bów tytoniowych w  Polsce stanowiła co 
najmniej 23,3% wolumenu rynku. W  la-
tach 2007-2013 liczba papierosów wypala-
nych przez Polaków skurczyła się z 75 mld 
do ok. 62 mld sztuk. Jednocześnie coraz 
większa ich cześć pochodziła z nieofi cjal-
nego obiegu. W 2013 r. ubytek dochodów 
budżetowych z tytułu samej akcyzy od wy-
robów tytoniowych najprawdopodobniej 
przekraczał 5 mld zł.

W  tym momencie, biorąc pod uwagę 
całą strefę, rocznie jest to 14 mld sztuk pa-
pierosów, co daje 1,5 tys. tirów. To mit, że 
za przemytem papierosów stoją „mrówki”. 
Według ostatnich badań za 95% nielegal-

nego obrotu odpowiadają międzynarodowe 
grupy przestępcze – podsumowuje Marcin 
Wiktorowicz, dyrektor ds. regulacyjnych 
i korporacyjnych, członek Zarządu British 
American Tobacco.

WYCIEKAJĄCY OLEJ
Według szacunków EY, w 2013 r. strefa 

wyłudzeń stanowiła 18,6-24,2% całkowi-
tej sprzedaży oleju napędowego. Główny 
mechanizm wyłudzeń w  tym obszarze to 
znikające podmioty – „słupy”. W przypad-
ku paliw wyłudzany jest przede wszystkim 
podatek VAT, a w mniejszym stopniu ak-
cyza. W  ostatnim czasie wprowadzono 
kilka zmian systemowych. Dzięki temu 
najnowsze dane wskazują na odwrócenie 
spadkowego trendu ofi cjalnej konsumpcji 
paliw ciekłych, w tym oleju napędowego.

Na szarej strefi e w obrocie paliwami tra-
cą drobniejsi przedsiębiorcy, a duzi gracze są 
zmuszeni do eksportu paliw. Dane za pierw-
sze półrocze rzeczywiście pokazują wzrost 
konsumpcji paliw, jednak nadal ogromną 
rolę w tym obszarze pełni nieuczciwa kon-
kurencja, opierająca się na wyłudzeniach 
podatkowych –  mówi Leszek Wieciech, 
dyrektor generalny Polskiej Organizacji 
Przemysłu i Handlu Naft owego.

CO DRUGI PRĘT BYŁ LEGALNY
Na rynku prętów zbrojeniowych ska-

la wyłudzeń podatku VAT sięgała około 
połowy legalnego obrotu. Roczne straty 
dla sektora fi nansów publicznych z tytułu 
działalności przestępczej w  tym obszarze 
oszacowano na 360 mln zł.

Dzięki współpracy branży hutniczej 
z  organami państwa oraz Ministerstwem 
Finansów w październiku 2013 r. wprowa-

dzono mechanizm odwrotnego obciążenia 
VAT i  tym samym wyeliminowano oszu-
stwa –  mówi Mirosław Motyka, prezes 
Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Marek Rozkrut, Partner i  Głów-
ny Ekonomista EY, szef Zespołu Analiz 
Ekonomicznych dodaje: Trzeba dobierać 
rozwiązania dopasowane do każdej bran-
ży. O  ile rozwiązanie systemowe w postaci 
odwróconego VAT-u  okazało się skuteczne 
w  przypadku branży stalowej, gdzie szarą 
strefę praktycznie wyeliminowano, o  tyle 
w  przypadku innych branż rozwiązania 
trzeba dopasować do ich specyfi ki. Z kolei 
przykładem rozwiązania, które może ogra-
niczać szarą strefę w  wielu sektorach jest 
promowanie płatności bezgotówkowych. Bo 
to właśnie przy płatnościach gotówką ła-
twiej jest ukrywać transakcję i nie rejestro-
wać związanego z nią dochodu, co pozwala 
uniknąć płacenia podatków. Płatność elek-
troniczna zostawia natomiast ślad, a  tym 
samym zmniejsza lukę podatkową w kraju.

ŚWIADOMI BRAKÓW
Na inny aspekt zwraca uwagę Paweł 

Wojtunik, szef CBA: Jesteśmy świadomi 
braków koordynacyjnych. Na przykład, 
kiedy zlecę kontrolę w  Urzędzie Kontroli 
Skarbowej, nie mogę otrzymać jej wyników 
z  uwagi na tajemnicę skarbową. Obecnie 
tworzony jest zespół do spraw zwalczania 
przestępczości białych kołnierzyków. Bę-
dzie to ciało poszerzone o szefów kilkunastu 
służb. Poza zagadnieniami, o których mó-
wiliśmy, Europa zwraca uwagę na jeszcze 
jedno. Na obrót, przemyt i  produkcję fał-
szywych produktów żywieniowych i farma-
ceutycznych, motoryzacyjnych, które także 
mają negatywny wpływ na rynek, a w do-
datku są niebezpieczne dla zdrowia.

Znaczące dochody podmiotów działają-
cych w czarnej i szarej strefi e w wielu bran-
żach w Polsce są zjawiskiem wysoce niepo-
kojącym. Jeśli nie poradzimy sobie z  tym 
problemem, będzie to poważny hamulec 
rozwojowy dla naszego kraju – podsumo-
wuje Kamil Wyszkowski. d

Na 215 mld zł szacuje wartość szarej strefy z tytułu niezarejestrowanych trans-
akcji gotówkowych w 2014 r. w Polsce fi rma doradcza EY. Stanowi to 12,4% PKB.

Szara strefa to powa ny 
hamulec rozwojowy

mailto:info@siro.pl
http://www.siro.pl/
http://www.akcesoria.meble.pl/
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JAKO PATRON MEDIALNY festiwalu 
i  wydawca pierwszej w  Polsce „Księgi 
Trendów”, szczególnej uwadze polecamy 
wydarzenia, które odbędą się w  sobo-
tę 17 października –  dzień poświęcony 
trendom. O godz. 11.00 w sali wykłado-
wej na I piętrze Centrum Festiwalowego 
przy Tymienieckiego 3 rozpocznie się 
„Trend Meeting. Feel Free”. W  trakcie 
spotkania dr Katarzyna Orszulak-Dud-
kowska i  dr Aleksandra Krupa–Ław-
rynowicz z  Instytutu Etnologii i  An-
tropologii Kulturowej Uniwersytetu 
Łódzkiego zaprezentują raport „Polskie 
Wnętrze. Trendy nowoczesności”, pro-
jekt badawczy Wydziału Filozofi czno-
-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego 
i Wydawnictwa meble.pl. Jego obszerne 
fragmenty publikujemy jako dodatek 
do bieżącego wydania miesięcznika 
„BIZNES meble.pl”. Projekt to unikalne 
źródło wiedzy o  prawdziwej motywacji 
konsumentów –  użytkowników mebli 
i  przestrzeni. W  poznaniu tego, czym 
faktycznie kierują się klienci planując in-
westycje i dokonując ostatecznych wybo-
rów, pomogło zastosowanie wyjątkowej 
metody badawczej – design antropology. 
Raport pokazuje, jak wygląda współ-
czesne polskie wnętrze mieszkalne i  jak 
realnie odnajdują się w nim nowoczesne 
trendy meblarskie, a  szczególnie perso-
nalizacja mebli. 

W  tej samej sali wykładowej, rów-
nież w sobotę 17 października, o godz. 

13.00 poprowadzimy debatę o trendach 
„Next.” Mówić o  nich będą przedsta-
wiciele fi rm Kinnarps –  specjalisty 
w  tworzeniu dobrego środowiska pra-
cy, Lako –  producenta innowacyjnego 
oświetlenia oraz twórcy aplikacji Intia-
ro –  profesjonaliści w  świecie nowych 
technologii. 

W  trakcie całego festiwalu w  Cen-
trum Festiwalowym 2 na ul. Piotr-
kowskiej 250 obejrzeć można będzie 
wystawę „Mebel Marzeń 2015”. Przypo-
mnijmy, że jest to unikatowa inicjatywa 

Wydawnictwa meble.pl i  Grupy meble.
pl, powstała na bazie dziecięcych ma-
rzeń o meblach, której patronuje „Księga 
Trendów”. Dziesięć najciekawszych prac 
plastycznych autorstwa dzieci w  wieku 
od 6 do 14 lat, zgłoszonych do konkursu 
„Mebel dziecięcych marzeń 2015”, stało 
się inspiracją dla młodych projektantów, 
studentów, absolwentów szkół i  kursów 
projektowania mebli oraz wnętrz, a tak-
że amatorów, którzy wzięli udział w kon-
kursie „Spełnij dziecięce marzenia 2015”. 
Na wystawie można będzie zobaczyć 
nagrodzone projekty młodych twórców, 
wybrane prototypy i  prace plastyczne 
dzieci. Serdecznie zapraszamy. d

ódzkie spotkania z trendami
Już niebawem zaprezentujemy prawdziwe motywacje konsumentów zbadane unikalną metodą design 
antropology, poprowadzimy debatę o trendach i pokażemy wystawę mebli dziecięcych marzeń. Zapraszamy na 
spotkania z dobrym wzornictwem i trendami, które jako Wydawnictwo meble.pl będziemy aktywnie promować 
na Łódź Design Festival (8-18 października).

„Księga Trendów” patronuje organizowanym przez 
nas wydarzeniom na Łódź Design Festival 2015.

„Trend meeting. Feel Free” i „Next. Debata o trendach” odbędą się w sali wykładowej Centrum Festiwalowego 1 na ul. 
Tymienieckiego 3, w tym samym miejscu, w którym zorganizowana była przez nas w ub.r. debata o trendach „Polskie 
wnętrze” (na zdjęciu od lewej: Diana Nachiło – Wydawnictwo meble.pl, Sylwia Lasota – Interprint, Katarzyna Orszulak-
-Dudkowska – Uniwersytet Łódzki, Marta Jamroży – Faszyn from Raszyn, Andrzej Kuśmierczyk, Towarzystwo Wiedzy 
Psychologicznej Start, Agnieszka Gruszczyńska-Hyc i Dominika Olszyna – magazyn „M jak mieszkanie” (Grupa ZPR Media), 
Magdalena Smuś-Ludwinek – Ceramika Paradyż, Monika Onoszko – projektantka.

SCHELLING I  IMA współpracują od 
ponad ćwierćwiecza, a ich oferta dosko-
nale się uzupełnia: austriacka fi rma jest 
uznanym na świecie producentem pila-
rek do rozkroju płyt drewnopochodnych 
i  innych materiałów, z  kolei niemiecki 
producent oferuje zaawansowane tech-
nologie w  zakresie obróbki krawędzi 
i systemów do produkcji mebli.

Posiadane przez obie fi rmy bogate 
know-how pozwoli na tworzenie kom-
pletnych rozwiązań systemowych i pełną 
automatyzację procesów produkcyjnych, 
co jest kluczowe dla przyszłości produk-

cji przemysłowej, w tym także w produk-
cji mebli.

Schelling i  IMA liczą ponadto, że 
partnerstwo przyczyni się do synergii 
w  sprzedaży, zakupach i  produkcji obu 
fi rm. Już wcześniej zresztą obie fi rmy 
m.in. wystawiały się wspólnie na im-
prezach targowych, realizowały także 
wspólne projekty. Z  przychodami na 
poziomie 250 mln euro rocznie i zatrud-
nieniem ponad 1,4 tys. pracowników 
połączone siły obu fi rm będą miały teraz 
jeszcze więcej możliwości, by zintensyfi -
kować współpracę. d

Schelling i IMA razem
Austriacka fi rma Schelling Anlagenbau przejmuje niemiecką fi rmę IMA 
Klessmann. Obie marki zostaną zachowane, ale fi rmy zintensyfi kują 
współpracę we wszystkich obszarach działalności

http://lodzdesign.com/
https://www.facebook.com/mebelmarzen
https://www.facebook.com/ksiegatrendow


USTAWA O  TERMINACH ZAPŁATY 
w transakcjach handlowych weszła w życie 
w 2013 r. i miała wpłynąć na zmniejszenie 
zjawiska zatorów płatniczych, zwłaszcza 
w przypadku małych i  średnich fi rm, dla 
których opóźnienia w  zapłacie są najbar-
dziej dokuczliwe. Nowością było wpro-
wadzenie możliwości żądania od dłużnika 
rekompensaty za poniesione koszty odzy-
skiwania należności w  kwocie równej 40 
euro lub wyższych jeśli faktycznie ponie-
sione wydatki na windykację przewyższały 
równowartość 40 euro. Zdaniem eksper-
tów z rynku windykacyjnego ustawa tylko 
częściowo odniosła sukces.

To, co w bardzo widoczny sposób zmieni-
ła ustawa, to rynek windykacji na zlecenie. 
Możliwość przerzucenia kosztów windy-
kacji na dłużnika spowodowało, że przed-
siębiorcy szybciej zaczęli oddawać sprawy 
do windykacji, co zwiększyło skuteczność 
takich działań. Z  naszych badań wynika, 
że na takie działania zdecydowało się 45% 
przedsiębiorców korzystających z windyka-
cji. Tyle, że mikro i małe przedsiębiorstwa 
korzystają z tych zapisów w zdecydowanej 
większości tylko w przypadku, gdy z zapła-
tą zalega kontrahent o podobnej wielkości. 
W stosunku do dużych odbiorców zdarza się 
to sporadycznie. Najczęściej powodem przy-
jęcia takiej postawy jest obawa przed utratą 
znaczącego klienta – mówi Radosław Koń-
ski, dyrektor Departamentu Windykacji 
Kaczmarski Inkasso.

Tymczasem, jak wynika z prowadzo-
nego cyklicznie na zlecenie Krajowego 
Rejestru Długów i Konferencji Przedsię-
biorstw Finansowych w  Polsce badania 
„Portfel należności polskich przedsię-
biorstw”, najmniejsze fi rmy na zapłatę 
od swoich spóźnionych kontrahentów 
czekają aż 4 miesiące. Dla porównania 
fi rmy największe, taki przelew otrzymu-
ją zazwyczaj do 2 i pół miesiąca od ter-
minu zapłaty. Dodatkowo najmniejsze 
fi rmy na pokrycie strat i działań windy-
kacyjnych w  związku z  występującymi 
opóźnieniami w płatnościach od kontra-
hentów przeznaczają prawie 8% swoich 
wszystkich wydatków, podczas gdy naj-
większe tylko 2,4% kosztów.

Ustawa w  wersji z  2013  r. przewidy-
wała też możliwość naliczania odsetek 
za opóźnienie w  płatności. Nowelizacja 
ustawy przewiduje ujednolicenie sposo-
bu obliczania odsetek za zwłokę, które 

od 1 stycznia 2016 r. mają być obliczane 
według wzoru: stopa referencyjna NBP 
+8%. Przy aktualnej wysokości stopy 
referencyjnej odsetki wynosiłoby 9,5% 
w skali roku, zamiast dotychczasowej 8%. 
Zdaniem autorów nowelizacji ma to jesz-
cze bardziej zdyscyplinować dłużników.

Jak wynika z naszych badań z nalicza-
nia odsetek korzysta zaledwie 24% fi rm. 
Przedsiębiorcy, którzy decydują się na win-
dykację, często poprzestają na obciążeniu 
dłużnika kosztami windykacji, uznając że 
naliczenie jeszcze karnych odsetek może 
zerwać całkowicie relacje z takim kontra-
hentem – tłumaczy Radosław Koński.

Zdaniem Adama Łąckiego, prezesa 
Zarządu Krajowego Rejestru Długów 
Biura Informacji Gospodarczej, także 
wprowadzenie zakazu manipulowania 
datą dostarczenia faktury może przy-
nieść ograniczony skutek, bo duże fi rmy 
znajdą sposób na ominięcie tego prze-
pisu. Idea jest jak najbardziej słuszna, 
ale niestety etyka w  biznesie jest ciągle 
w  Polsce na niskim poziomie. I  to ona 
dyktuje takie, a nie inne zachowania. Ale 
oczywiście trzeba dążyć do tego, aby odse-
tek tych, którzy uczciwie prowadzą swoją 
działalność był coraz wyższy – komentu-
je Adam Łącki. d

Adam cki, prezes Zarz du Krajowego Rejestru D ugów Biura 
Informacji Gospodarczej.
Firmy wspó pracuj ce z mniejszymi partnerami cz sto wykorzystu-
j  dominuj c  pozycj . Mniejsze  rmy, którym zale y na zleceniu, 
s  w stanie zgodzi  si  na gorsze warunki oferowane przez 
zleceniodawc . Ustawa o terminach zap aty w transakcjach 
handlowych przewiduje np., e zap ata za dostarczony 
towar lub wykonan  us ug  nie mo e nast pi  pó niej 
ni  60 dni od otrzymania faktury lub rachunku. 
Bardzo atwo by o to obej  ustalaj c z ma   rm , 
e faktur  dostarczy… pó niej. 

r e k l a m a

Nomet Sp.  z  o .o.

www.nomet.pl

producent akcesoriów 
meblowych i  budowlanych

No

w

prprprproducen
mememememeblblblbllowowowwo ych i  

wiadomo ci bran a

Wy sze odsetki za spó nion  zap at
Do 9,5% Sejm podwyższył wysokość odsetek za opóźnienie zapłaty 
w transakcjach handlowych. Wprowadził też przepis zakazujący 
manipulowania datą otrzymania faktury lub rachunku za sprzedany towar lub 
usługę. Zdaniem ekspertów ta zmiana przyniesie tylko częściowe korzyści.

http://www.nomet.pl/
http://www.nomet.pl/


konkurs 
  plastyczny
„Mebel „Mebel 
 dzieci cych 
marze ”

Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 14 lat do udzia u 
w konkursie plastycznym!

Wykonaj prac  w dowolnej technice pt. „Mebel dzieci cych marze ”

CZEKAJ  ATRAKCYJNE NAGRODY
sztaluga MÅLA  + akcesoria (pisaki, kreda i papier do rysowania) z oferty IKEA

Termin sk adania prac – 6 listopada 2015
Og oszenie wyników konkursu – 1 grudnia 2015

Szczegó owy regulamin na pro  lu www.facebook.com/mebelmarzen oraz na stronie www.biznes.meble.pl

Kontakt: | Wydawnictwo meble.pl sp. z o.o. I ul. Hetma ska 40 lok. 108 I 15-727 Bia ystok I tel. 85 653-79-65
konkurs@meble.pl

20
16

Organizatorzy:

Partner: Sponsor:

Patroni Medialni:

Partner Strategiczny:

http://www.facebook.com/mebelmarzen
http://www.biznes.meble.pl/
mailto:konkurs@meble.pl
https://www.facebook.com/mebelmarzen
http://www.marcopol.pl/
https://www.facebook.com/BIZNESmeble
http://www.ikea.com/pl/pl/
http://www.globus-wapienica.eu/


r
e

k
l

a
m

a

TARGI MIFF, których najbliższa edy-
cja zaplanowana została na 1-5 marca 
2016 r., odbędą się w Putra World Tra-
de Centre oraz Centrum Wystawienni-
czo-Konferencyjnym Matrade w Kuala 
Lumpur. Są wizytówką Malezji, kraju 
znanego z  produkcji solidnych mebli 
drewnianych, zarówno do mieszkań, 
jak i do biur. 

MFF przyciąga nie tylko wystaw-
ców z  Malezji, ale także z  zagrani-
cy. Swoje pawilony będą mieli m.in. 
wystawcy z  Chin oraz Tajwanu. 
W  chińskim pawilonie ofertę mebli 
mieszkaniowych, biurowych, outdo-
or, materaców, tkanin i skór zaprezen-

tuje 100 fi rm (w  tym 40 wystawców 
zrzeszonych w  Stowarzyszeniu Mebli 
z  Shunde, które w  tym roku pojawiło 
się w Kuala Lumpur po raz pierwszy). 
Z  kolei pawilon tajwański zgromadzi 
30 producentów mebli biurowych, 
krzeseł, akcesoriów i dekoracji.

Organizatorzy spodziewają się 
w  przyszłym roku obecności 500 wy-
stawców z  12 krajów. W  2015  r. im-
preza przyciągnęła 18 tys. gości z 130 
krajów, a  łączna kwota podpisanych 
kontraktów sięgnęła 865 mln dolarów. 
Kupcy zainteresowani udziałem w tar-
gach mogą rejestrować się na stronie 
www.miff .com.my. d

MIFF zaprasza do Kuala Lumpur
Pół roku przed rozpoczęciem Malezyjskich Międzynarodowych Targów 
Meblowych (MIFF), największej tego typu imprezy w Azji Południowo-
Wschodniej, cztery piąte z 80 tys. m2 powierzchni wystawienniczej zostało 
już zarezerwowane.

GOŚCIE TARGÓW w  jednym miej-
scu znajdą pełną ofertę produktów 
i usług niezbędnych w każdej placówce 
handlowej. Wystawcy pokażą meble 
– od regałów sklepowych, mebli chłod-
niczych i  magazynowych po meble 
dla butików, a także oświetlenie odpo-
wiednie do konkretnego rodzaju skle-
pu i  oferowanego asortymentu. Pre-
zentowane będą najnowsze kasy, wagi, 
oprogramowanie dla handlu, czytniki 
i drukarki kodów kreskowych, drukar-
ki fi skalne oraz systemy zabezpieczeń, 
kontroli dostępu i  obsługi płatności. 
Będzie można zapoznać się z wyposa-
żeniem sklepów obejmującym wózki 
sklepowe i  magazynowe, boksy kaso-
we, systemy prowadzenia klienta, kli-
matyzację i  wentylację, systemy POS 
i display oraz identyfi kację wizualną.

Obecni będą także dostawcy sys-
temów informatycznych w  obszarach 
zakupów, sprzedaży, marketingu, lo-
gistyki czy księgowości oraz rozwią-
zań sprzedażowych i  marketingowych 
w kanałach e-commerce & mobile. Nie 
zabraknie oferty systemów komunika-
cji bezprzewodowej i  mobilnej, lojal-
nościowych, geolokacyjnych, liczenia 
klientów czy digital signage, aroma- 
i audiomarketingu.

Targom RetailShow towarzyszą dwa 
konkursy: „Best Shop Concept 2015” 
oraz „Innowacje Handlu 2015”. Ideą 
konkursu „Best Shop Concept 2015” 
jest nagrodzenie najciekawszych kon-
ceptów sklepowych, z kolei konkurs 
„Innowacje Handlu 2015” wyłoni naj-
lepsze urządzenia, produkty i  usługi 
dla branży handlowej. d

Karen Goi, g ówny menad er MIFF:
Jeste my szalenie zadowoleni z du ego odzewu. Aktualny 
stan globalnej gospodarki stanowi ogromne wyzwanie dla 
wszystkich ga zi przemys u. Rosn ca liczba wystawców re-
aguje na konkurencj  i oczekuje nowych produktów 
i wzornictwa, zatem mo emy oczekiwa  ich wi cej 
na targach MIFF 2016. Koszty i dostawcy, na 
których mo na polega  s  niezwykle istotne 
w dzisiejszych czasach. A je li chodzi o ja-
ko  i warto , to na pewno MIFF jest wy-
darzeniem, którego nie mo na omin . 

Targi „RetailShow 2015” ju  za miesi c
W dniach 18-19 listopada odbędzie się szósta edycja Międzynarodowych 
Targów Wyposażenia, Technologii i Usług dla Handlu „RetailShow 2015”, 
podczas których zaprezentowane zostaną produkty i rozwiązania 
niezbędne do wyposażenia i aranżacji placówek handlowych.

Ambiente 2016 to największe targi 

dóbr konsumpcyjnych na świecie, 

gdzie prezen towane są nowości i 

trendy na kolejny sezon handlowy. 

Zapraszamy na targi, które dają 

możliwość znalezienia bogatego 

asortymentu produktów, a także 

mogą być źródłem inspiracji dla 

Twojego biznesu.

Informacje i karty wstępu dostępne na: 

ambiente.messefrankfurt.com

tel. (22) 49 43 200

info@poland.messefrankfurt.com 

12 – 16. 2. 2016

Włochy
Kraj partnerski

Ambiente 2016

http://www.miff.com.my/
mailto:info@poland.messefrankfurt.com
http://ambiente.messefrankfurt.com/frankfurt/de/aussteller/willkommen.html


Nowe struktury 
laminatów HPL P  eiderer
Pfl eiderer przedstawia cztery nowe struktury powierzchni laminatów HPL. XTreme, Mean-
dra, Toccami i Materia to fascynujący głęboki mat, rysunki inspirowane naturalnym drew-
nem, a także wzór do złudzenia przypominający skórę krokodyla. Propozycje te zadebiuto-
wały w Kolonii i z miejsca zdobyły uznanie. Na polskim rynku będą dostępne jesienią 2015 r.

P iękno laminatów HPL Pfl e-
iderer kryje się w  trzech ele-
mentach – unikalnym rysun-
ku, fascynującej kolorystyce, 

a  także doznaniach, które budzą zasto-
sowane na ich powierzchniach struktury. 
Teraz do gamy wykończeń laminatów do-
łączają cztery nowe – frapujące, nieoczy-
wiste i ekscytujące.

EKSTREMALNIE MATOWE XTREME
XTreme to ekstremalnie fascynu-

jące matowe wykończenie powierzch-
ni laminatu HPL. Ciepła, delikatna 
i  aksamitna w  dotyku struktura jest 
odpowiedzią na najnowszy matowy 
trend. XTreme ze swoją innowacyj-
ną powłoką wierzchnią, utwardzaną 
strumieniem elektronów ma wszystkie 
zalety powierzchni HPL. Z  tą różnicą, 
że w porównaniu z  innymi wariantami 
HPL poprawiono właściwości optyczne 
dzięki świetnej przezroczystości i  głębi 
kolorystycznej. Dzięki unikalnej powło-

40  BIZNES meble.pl    pa dziernik 2015

bran a advertorial

Meandra 
najlepiej wygląda 
w połączeniu 
z dekorami 
drewnopodobny-
mi – eksponuje 
i podkreśla 
wówczas ułożenie 
oraz grę słojów.

Toccami to drewno wyglądające, jakby poddano je 
procesowi szczotkowania – najlepiej prezentuje się 
w połączeniu z dekorami jasnymi.



ce, nawet na bardzo intensywnie użyt-
kowanym blacie możliwe jest posiada-
nie modnej, głęboko matowej tekstury. 
Nowe wykończenie sprawdza się też 
znakomicie w  przypadku zastosowania 
post-formingu. Bezspoinowo lamino-
wane XTreme jest dostępne na wszyst-
kich standardowych wariantach profi li 
– nawet na profi lu „Quadra”. 

Struktura XTreme nadaje się do po-
krywania powierzchni i  krawędzi, może 
być przetwarzana pionowo i poziomo. Jest 
całkowicie odporna na zabrudzenia tłusz-
czem czy odciski palców. Charakteryzuje 
się higieniczną powierzchnią, dzięki cze-
mu jest wyjątkowo łatwa w  utrzymaniu 
w  czystości. Jest odporna na popularne 
środki czyszczące, środki chemiczne, 
rozpuszczalniki i  preparaty odkażające, 
z powodzeniem może być więc stosowana 
w wykończeniu wnętrz obiektów użytecz-
ności publicznej –  między innymi jako 
pokrycia ścian i drzwi, a także lad, barów 
czy frontów mebli. 

Poza tymi wszystkimi zaletami HPL, 
XTreme zapewnia niezrównaną inten-
sywność koloru –  szczególnie w  przy-
padku dekorów z efektami metalicznymi. 
Również efekt masy perłowej prezentuje 
się w połączeniu z nowym wykończeniem 
powierzchni oszałamiająco. Strukturę 
XTreme można zastosować w przypadku 

każdego z gamy 300 dekorów HPL znaj-
dujących się w ofercie Pfl eiderer.

INSPIRACJA UKRYTA W NATURZE
Obok XTreme na targach w  Kolonii 

Pfl eiderer zaprezentował także struktu-

ry inspirowane rysunkiem naturalnego 
drewna. Meandra jest jak delikatny ruch 
fal na powierzchni leniwie płynącej rzeki 
–  subtelna i  miękka, niekiedy zmienna, 
ale zawsze harmonijna i wnosząca spokój. 
Dobrze wygląda w połączeniu z dekorami 
drewnopodobnymi –  eksponuje i  pod-
kreśla wówczas ułożenie i grę słojów. Za-
skoczyć potrafi  jednak również w duecie 
z  dekorami jednobarwnymi, z  którymi 
daje efekt drewna lakierowanego. 

Inne wrażenie budzi Toccami. To rów-
nież drewno, ale znacznie bardziej wyra-
zistsze, jakby poddane procesowi szczot-
kowania. Bez jakiegokolwiek widocznego 
powtórzenia wzoru, daje wrażenie praw-
dziwego i naturalnego piękna. Swój urok 
zdradza zarówno w połączeniu z dekora-
mi jasnymi –  jest wówczas fi nezyjny, jak 
też w wydaniu ciemniejszym – zaskakuje 
wówczas ekspresywnością i głębią.

Uwagę przykuwa również Materia 
– wzór inspirowany skórą krokodyla. To 
struktura pełna niejednoznaczności. Jest 
taka, jaką widzi ją widz – zmienia się w to, 
co chce się w niej zobaczyć. Dzięki swojej 
konstrukcji – abstrakcyjnej i geometrycz-
nej zarazem wyzwala zupełnie inne ko-
notacje w zależności od intencji, nastroju 
i osobowości oglądającego. Materia szcze-
gólnie atrakcyjnie wygląda w przypadku 
dekorów jednobarwnych –  zwłaszcza 
tych o bogatym, głębokim wybarwieniu.

Nowe struktury powierzchni lamina-
tów w Polsce zadebiutują jesienią 2015 r. d
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XTreme ze swoją innowacyjną 
powłoką wierzchnią, utwardzaną 
strumieniem elektronów ma 
wszystkie zalety powierzchni HPL.

Materia to wzór inspirowany skórą krokodyla 
– szczególnie atrakcyjnie wygląda w przypadku 
dekorów jednobarwnych.

mailto:grajewo@pGeiderer.pl
http://www.pfleiderer.pl/


W tym miejscu 
znajdowało się zdjęcie 
osoby, które na jej 
prośbę zostało usunięte 
w związku z powołaniem 
się przez tę osobę na 
prawo do ochrony 
wizerunku.
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G dy ponad 2 lata 
temu przejął Pan 
stery w  fi rmie Vox, 
a  umownym ter-
minem przekaza-
nia przywództwa 

w  Grupie stał się Dzień Dziecka, media 
okrzyknęły Pana dzieckiem szczęścia. Za-
częto się też zastanawiać, czy ten trzydzie-
stolatek podoła tak trudnemu zadaniu. 
Z perspektywy czasu wiemy, że te obawy 
były bezpodstawne, bo był Pan przecież 
solidnie przygotowywany do sukcesji. 
Domyślam się jednak, że mógł Pan mimo 
wszystko odczuwać tremę. Jakie uczucia 
towarzyszyły Panu wtedy? Jakie cele od 
początku były priorytetowe?

Tego rodzaju zmiany budzą oba-
wy zarówno ze strony zarządzających, 
jak i  pracowników. Przejmując od 
ojca zarządzanie Grupą Kapitałową 
Vox czułem więc przede wszystkim 
dużą odpowiedzialność za biznes ro-
dzinny, a  także za setki pracowników, 
których zatrudniamy oraz ich rodzi-
ny. W  pierwszym okresie zależało mi 
szczególnie na utrzymaniu poczucia 
bezpieczeństwa. Postanowiłem naj-
pierw przyjrzeć się temu, jak działa 
organizacja, jakie są jej silne i  słabe 
strony, by następnie wspólnie z załogą 
wyznaczyć kierunki rozwoju. Dopiero 
rok po przejęciu firmy zacząłem stop-
niowo wprowadzać zmiany.

Czy w jakiejś mierze firmie udało się 
już je zrealizować?

Od samego początku zależało mi 
na tym, żeby Grupa Kapitałowa Vox 
stała się marką globalną. Konsekwent-
ne wdrażanie strategii rozwoju fir-
my sprawia, że udaje nam się ten cel 
realizować. Wciąż zdobywamy nowe 
rynki zbytu, nasze meble są już obec-
ne w blisko 100 sklepach w Niemczech 
„shop in shop”, podobnie w  Czechach 
i Austrii, a wkrótce także w Szwajcarii. 
Uruchomiliśmy wraz z naszym partne-
rem pierwszy sklep na Cyprze, w Ara-
bii Saudyjskiej oraz Kuwejcie. Rozpo-
czynamy również ekspansję w Stanach 
Zjednoczonych i Kanadzie. 

By zamknąć pewną klamrą temat 
sukcesji, chcę Pana zapytać o to, jaką 
najcenniejszą mądrość życiową prze-
kazał Panu ojciec – Piotr Voelkel?

Trudno byłoby mi wymienić jedną 
najważniejszą myśl, ale z  pewnością 
niezwykle istotne dla ojca było to, żeby 
być wolnym człowiekiem. Wraz z  sio-
strami wyrastaliśmy w  domu, w  któ-
rym dzieci miały prawo głosu i  wpływ 
na świat, w jakim żyły. Ojciec uczył nas 
samodzielności, podejmowania decyzji, 
dawał siłę potrzebną do tego, żeby wol-

ności się nie lękać. Wiara w siebie i swój 
potencjał to źródła odwagi do zmienia-
nia otaczającej nas rzeczywistości. 

Jako nastolatek miał Pan opinię osoby, 
której trudno dostosować się np. do 
szkolnych szablonów. Analogicznie, 
rozwiązania, które proponuje marka 
Meble Vox –  są to przede wszystkim 
nieszablonowe pomysły. Żeby nie 
sięgać daleko po przykłady – niekon-
wencjonalne podejście widać choćby 
w  najnowszej kampanii wizerunko-
wej marki, prowadzonej pod hasłem 
„Wolność zaczyna się w domu”. Proszę 
opowiedzieć o jej założeniach.

Jak już wspomniałem, wolność to 
jedna z  wartości, która była niezwykle 
ważna w  moim rodzinnym domu. Nie 
jest ona wyłącznie hasłem stworzonym 
na potrzeby kampanii. Poczucie wolno-
ści to najważniejsza wartość w całej kul-
turze organizacyjnej Grupy Kapitałowej 
Vox. Pracuję w zespołach z ludźmi, dając 

im przestrzeń i swobodę, ponieważ wie-
rzę, że tylko taki sposób zarządzania jest 
wartościowy i inspiruje do działania. 

Chcemy też dać wolność naszym 
klientom, bo jesteśmy przekonani, że 
każdy ma potrzebę bycia sobą i  two-
rzenia wnętrza, które go wyraża. Nie 
chcemy już mieszkać otoczeni homo-
genicznymi meblościankami. Coraz 
częściej szukamy sposobów na to, 
by się wyróżnić, więc otaczamy się 
przedmiotami podkreślającymi naszą 
wyjątkowość. Dlatego w  Vox chcemy 

tworzyć produkty, które umożliwiają 
urządzanie domu po swojemu. 

Występujący w  kampanii perkusista 
Eryk Kulm i Emilia Biała, wicemistrzy-
ni świata i  ośmiokrotna rekordzistka 
Polski we freedivingu, podkreślają, że 
przestrzeń w ich domach była tak aran-
żowana przez ich rodziców, żeby mo-
gli oni rozwijać swoje pasje. Kolekcje 
marki Meble Vox powstają w  oparciu 
o tę samą zasadę, po to by stymulować 
rozwój dziecka, a  później nastolatka. 
Czasami można nawet odnieść wraże-
nie, że te meble są na tyle nowatorskie, 
że trudno będzie wykreować bardziej 
odkrywczą koncepcję, a wtedy na rynku 
pojawia się kolejna innowacyjna pro-
pozycja. Czy w  tej materii jest jeszcze 
obszar, który nie został przez Państwa 
zgłębiony, a którego potrzebę eksplora-
cji Pan dostrzega?

Nasze produkty projektujemy 
w  oparciu o  wiedzę o  ludziach i  ich 

Z Piotrem Witem Voelkelem, prezesem Grupy 
Kapita owej Vox, rozmawia Anna Szypulska.

NA INWESTYCJE
Teraz jest czas

WOLNO  TO JEDNA Z WARTO CI, KTÓRA BY A 
NIEZWYKLE WA NA W MOIM RODZINNYM DOMU. 

NIE JEST ONA WY CZNIE HAS EM STWORZONYM 
NA POTRZEBY KAMPANII. POCZUCIE WOLNO CI TO 

NAJWA NIEJSZA WARTO  W CA EJ KULTURZE 
ORGANIZACYJNEJ GRUPY KAPITA OWEJ VOX. PRACUJ  

W ZESPO ACH Z LUD MI, DAJ C IM PRZESTRZE  
I SWOBOD , PONIEWA  WIERZ , E TYLKO TAKI SPOSÓB 

ZARZ DZANIA JEST WARTO CIOWY I INSPIRUJE DO 
DZIA ANIA.
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potrzebach: analizujemy ich codzien-
ne zachowania i  zwyczaje, mieszkamy 
z  nimi, patrzymy jak żyją i  jakie pro-
blemy napotykają w  codziennych ak-
tywnościach. Niezwykłe tempo prze-
mian zachodzących we współczesnym 
świecie i w efekcie szybko zmieniające 
się potrzeby człowieka, stanowią dla 
nas główną inspirację do wprowadza-
nia kolejnych innowacji. Zmianom 
nie widać końca, jestem więc spokojny 
o kolejne obszary do eksploracji. 

W meblach, które oferuje marka Me-
ble Vox charakterystyczne jest to, że 
estetyka, mimo iż na bardzo wysokim 
poziomie, mimo iż ona także wpływa 

na stymulację rozwoju dziecka –  nie 
jest kluczowym aspektem. Proszę 
mnie poprawić, jeśli się mylę, ale to, 
co wysuwa się na pierwsze miejsce 
należałoby określić jako funkcjonal-
ność. Z  drugiej jednak strony dosyć 
często zdarza się, że dostępne na pol-
skim rynku meble, jeśli są funkcjonal-
ne, to, nazywając rzeczy po imieniu, 
są niestety brzydkie, a  z kolei meble 
ładne nie są funkcjonalne i bezpiecz-
ne. Jak w firmie Meble Vox rozstrzyga 
się te kwestie, czy szala przechyla się 
rzeczywiście na stronę funkcjonalno-
ści, czy może jednak zależy Państwu 
na zachowaniu równowagi pomiędzy 
tymi aspektami?

Idealne produkty łączą urodę 
z  funkcjonalnością. Staramy się uni-
kać krzykliwej, narzucającej się este-
tyki, która szybko przemija lub jest 
bardzo lokalna. Zwykle na pierwszym 
miejscu stawiamy potrzeby użytkow-
nika i  jego komfort, stąd tak wielka 
dbałość o  ergonomię i  wspomniane 
już walory funkcjonalne. Poświęcamy 
temu aspektowi niezwykle dużo ba-
dań i  energii, ponieważ wierzymy, że 
dopasowanie produktów do potrzeb 
użytkowników to wartość globalna. 
Realizując ją, mamy szansę tworzyć 

ofertę atrakcyjną również na rynkach 
zagranicznych.

Meble Vox to firma, która jest przy-
kładem konsekwentnego, świado-
mego budowania marki na rynkach 
zagranicznych, a  w planach ma Pan 
jeszcze bardziej intensywną ekspan-
sję. Proszę powiedzieć, jakie rynki ma 
ona objąć? Co Pana zdaniem jest klu-
czowe w  budowaniu czy umacnianiu 
marki?

Podstawą jest przemyślana strate-
gia, wiedza o tym, jak chcemy być po-
strzegani, jaką obietnicę składamy na-
szym klientom, jakie budzimy emocje. 
Planując ekspansję na kolejne rynki 

chcemy być tam, gdzie mamy szansę na 
zbudowanie spójnego wizerunku mar-
ki Vox. Nie musimy być wszędzie. Jed-
nym z  celów jest zdobycie dojrzałych 
i  wymagających rynków zachodnich. 
Nasze sukcesy na tych trudnych obsza-
rach są ewenementem wśród polskich 
firm meblarskich.

Polskie firmy ciągle jeszcze nie są 
przekonane do współpracy z  pro-
jektantami, wiele z  nich nie dostrze-
ga wartości dodanej, jaka się z  tym 
wiąże. Na szczęście to podejście się 
zmienia, ale jeszcze mnóstwo wody 

w  Wiśle upłynie, nim będzie można 
powiedzieć, że ta współpraca na li-
nii producent-projektant będzie wy-
glądała tak, jak powinna wyglądać 
w  kraju, który jest przecież potęgą 
meblarską. Jak te kwestie współpra-
cy, a właściwie wyboru projektantów, 
z którymi chcecie Państwo współpra-
cować są rozstrzygane? 

Meble Vox wraz z pozostałymi spół-
kami Grupy Kapitałowej Vox stanowią 
część Human Touch Group, dzięki 
czemu dysponujemy bardzo silnym 
wewnętrznym potencjałem. Concor-
dia Design to pierwsze w  Polsce cen-
trum designu, które specjalizuje się 
we wspieraniu biznesu w  budowaniu 
strategii opartej o  design i  innowacje. 
Ściśle współpracujemy z  Uniwersyte-
tem SWPS, przeprowadzając wspólne 
badania, których wyniki są inspiracją 
dla projektantów podczas pracy nad 
nowymi kolekcjami mebli. W  skład 
Uniwersytetu wchodzi także innowa-
cyjna uczelnia projektowa School of 
Form –  jedyna taka uczelnia, w której 
przyszły projektant zdobywa wiedzę 
z  zakresu psychologii, socjologii czy 
etnografii.

Naszym zdaniem kluczem do suk-
cesu współczesnej firmy jest umie-
jętność słuchania i  praca w  interdy-
scyplinarnym zespole, gdzie wspólnie 
z projektantem poszukuje się odpowie-
dzi na pytania dotyczące potrzeb użyt-
kowników. Wciąż bardzo niewiele firm 
w Polsce pracuje w ten sposób. 

Jak aktualnie wygląda struktura 
sprzedaży krajowej marki Meble Vox? 
Czy w  planach są otwarcia kolejnych 
salonów Meble Vox? 

Poza konsekwentną rozbudową sie-
ci Drzwi i Podłogi Vox oraz Meble Vox, 
skupiamy się na rozwijaniu konceptu 
– Wnętrza Vox. W ramach tego forma-
tu na jednej powierzchni prezentujemy 
produkty ze wszystkich spółek Grupy 
Kapitałowej Vox, tworząc tym samym 

CHCEMY DA  WOLNO  NASZYM KLIENTOM, BO 
JESTE MY PRZEKONANI, E KA DY MA POTRZEB  

BYCIA SOB  I TWORZENIA WN TRZA, KTÓRE GO 
WYRA A. NIE CHCEMY JU  MIESZKA  OTOCZENI 

HOMOGENICZNYMI MEBLO CIANKAMI. CORAZ 
CZ CIEJ SZUKAMY SPOSOBÓW NA TO, BY SI  

WYRÓ NI , WI C OTACZAMY SI  PRZEDMIOTAMI 
PODKRE LAJ CYMI NASZ  WYJ TKOWO . 

DLATEGO W VOX CHCEMY TWORZY  PRODUKTY, 
KTÓRE UMO LIWIAJ  URZ DZANIE DOMU PO 

SWOJEMU.

IDEALNE PRODUKTY CZ  UROD  
Z FUNKCJONALNO CI . STARAMY SI  UNIKA  

KRZYKLIWEJ, NARZUCAJ CEJ SI  ESTETYKI, KTÓRA 
SZYBKO PRZEMIJA LUB JEST BARDZO LOKALNA. 

ZWYKLE NA PIERWSZYM MIEJSCU STAWIAMY 
POTRZEBY U YTKOWNIKA I JEGO KOMFORT, 
ST D TAK WIELKA DBA O  O ERGONOMI  

I WSPOMNIANE JU  WALORY FUNKCJONALNE. 
PO WI CAMY TEMU ASPEKTOWI NIEZWYKLE 

DU O BADA  I ENERGII, PONIEWA  WIERZYMY, 
E DOPASOWANIE PRODUKTÓW DO POTRZEB 

U YTKOWNIKÓW TO WARTO  GLOBALNA.
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unikalną ofertę, pozwalającą na znalezienie w  jednym 
miejscu elementów niezbędnych do urządzenia wnętrza. 

O ile mnie pamięć nie myli, to firma Meble Vox poja-
wiała się jako wystawca na targach „Mebel” w Moskwie, 
a wiązało się to z tym, że Wschód to ważny z Państwa 
perspektywy rejon. Gdy inni myśleli czy też myślą, żeby 
wycofywać się z niespokojnego Wschodu, albo Wschód 
sam weryfikuje ich plany czy dążenia, Pan, w  jednym 
z wywiadów, informuje, że zamierzacie się tam rozwi-
jać i  że jest to perspektywiczny rynek. Rozumiem, że 
brak stabilności nie odstrasza. Czy ten rozwój dotyczy 
segmentu meblowego i czy traktuje to Pan jako kolejne, 
trudne wyzwanie?

Oczywiście odczuwamy trudności i  borykamy się 
z problemami związanymi z aktualną sytuacją polityczną 
i  zawirowaniami na rynku rosyjskim, jednakże podjęli-
śmy decyzję o  konsekwentnej realizacji naszej strategii 
na rynkach wschodnich. Pomimo tych trudności, nadal 
chcemy inwestować w tym rejonie. Dlatego też urucho-
miliśmy spółkę w  Rosji, mamy pierwszy flagowy sklep 
i  będziemy otwierać kolejne. Wciąż jesteśmy zdania, że 
teraz jest czas na inwestycje, a  ekspansja na Wschód 
oznacza dla nas obecność także na rynkach arabskich.

Dziękuję za rozmowę.

Piotr Wit Voelkel – prezes Grupy Kapitałowej 
Vox, w skład której wchodzą m.in. takie fi rmy, jak: Meble 
Vox, Drzwi i Podłogi Vox oraz Profi le Vox, przedsiębiorca, 
człowiek z wizją, otwarty na ludzi. W 2008 r. ukończył 
Wydział Zarządzania i Administracji na Uniwersytecie 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2003-
2006, jeszcze w czasie studiów, współpracował z agen-
cjami interaktywnymi: Impacto oraz Agencją GPX, nad 
nowoczesnymi rozwiązaniami multimedialnymi dla fi rm. 
Również podczas studiów, w latach 2005-2006, podjął 
pracę w fi rmie rodzinnej Vox, przejmując odpowiedzial-
ność za kreowanie polityki zagranicznej fi rmy na Dalekim 
Wschodzie. Zajmował się poszukiwaniem kluczowych 
dostawców w Chinach, głównie w zakresie mebli oraz 
dodatków. Spędził w Chinach rok, przyjeżdżając do Polski 
tylko na egzaminy, a jego praca zaowocowała licznymi 
kontaktami oraz intratnymi kontraktami dla fi rm z Grupy 
Vox. Z jego inicjatywy powstał pierwszy sklep sprzedaży 
internetowej Meble Vox, co w tamtym czasie było bardzo 
innowacyjnym rozwiązaniem. W 2010 r. przejął obowiązki 
kierownika działu rozwoju w Spółce Profi le Vox, a w 
2012 r. został powołany do Zarządu Grupy Kapitałowej 
Vox. Od czerwca 2013 r. przejął obowiązki prezesa Zarzą-
du Grupy Kapitałowej Vox.

PLANUJ C EKSPANSJ  NA KOLEJNE 
RYNKI CHCEMY BY  TAM, GDZIE 

MAMY SZANS  NA ZBUDOWANIE 
SPÓJNEGO WIZERUNKU MARKI 

VOX. NIE MUSIMY BY  WSZ DZIE. 
JEDNYM Z CELÓW JEST ZDOBYCIE 

DOJRZA YCH I WYMAGAJ CYCH 
RYNKÓW ZACHODNICH. NASZE 
SUKCESY NA TYCH TRUDNYCH 

OBSZARACH S  EWENEMENTEM 
W RÓD POLSKICH FIRM 

MEBLOWYCH.

mailto:biuro@hubertus-meble.pl
mailto:biuro@hubertusmeble.pl
http://www.hubertus-meble.eu/
http://www.hubertus-meble.eu/


Przewodnik po trendach 
 rmy Surteco Decor

Firma Surteco Decor co dwa lata publikuje prognozy aktualnych trendów w oparciu o ciągłe 
badania rynku. Pod kierownictwem projektantki, Heike Schlosser, kilkuosobowy zespół ob-
serwuje i analizuje społeczne, kulturowe, naukowe, techniczne i twórcze nurty, uczestniczy 
w targach i imprezach branżowych, a także utrzymuje osobiste kontakty z ludźmi. Szersze 
spojrzenie jest ważne, by nie doprowadzić do izolacji nowo powstałych trendów, lecz pozo-
stać zawsze przy aspekcie ogólnospołecznym.

P rzewodnim trendem, fun-
damentem, który powstawał 
przez dłuższy czas, w  przeci-
wieństwie do krótkotermino-

wych tendencji, jakie można spotkać w do-
bie konsumpcjonizmu lub w  przemyśle 
modowym, jest potrzeba trwałości.

POTRZEBA ZMIAN I DOSTOSOWANIE 
TO NOWE TRENDY

Innowacyjność i transformacja są pod-
stawowymi potrzebami człowieka. Bę-
dąc istotami społecznymi ludzie dążą do 
przynależności do konkretnej grupy. Taka 
potrzeba rozpoznawalna jest poprzez wy-
raźne demonstrowanie określonych cech.

Ten proces można wyraźnie zaobser-
wować w  przemyśle modowo-odzieżo-
wym. W  pierwszym etapie styliści roz-
glądają się za nowościami, obserwując 
pojawiające się style modowe w  dużych 
aglomeracjach. Na tej podstawie opraco-
wywane są przewodniki stylów, będące 
wyznacznikiem do tworzenia nowych 
kolekcji ubrań prezentowanych przez zna-

nych projektantów na najważniejszych po-
kazach mody. Następnie powstałe projekty 
są szerzej omawiane i  rozpowszechniane 
w mediach i na blogach. To daje początek 
produkcji na dużą skalę, a produkt dociera 
do masowych odbiorców w  bardzo krót-
kim czasie.

W podobny sposób powstają kody 
kolorystyczne oraz innowacje technicz-
ne we wszystkich gałęziach przemysłu, 

które następnie przenikają się wzajem-
nie. Kolory stosowane w  przemyśle 
motoryzacyjnym, w  zmodyfi kowanej 
formie spotkać można również w branży 
wyposażenia wnętrz

MIESZANKA STYLÓW: ZNANE 
NABIERA NOWEGO ZNACZENIA 

To co można zaobserwować –  mówi 
Heike Schlosser –  to przede wszystkim 
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Heike Schlosser, projektantka 
w  rmie Surteco Decor:
To co mo na zaobserwowa  to przede wszyst-
kim przenikanie si  stylów! Inaczej mówi c 
jasny i odró niaj cy si  styl, który jednocze nie 
charakteryzuje dana epok , zanika. Elementy 
wszystkich epok i stylów s  pomieszane, a na-
st pnie czone, tworz c co  nowego. Powsta-
e nowe materia y, wyroby i tworzywa sztuczne 
czone s  z naturalnymi komponentami. Tak  

tendencj  nazywamy „One”. Trend ten ma 
dwa kierunki „related” i „to be”. To gra s ów. 
W ten sposób powstaje „related to be one”. 

Dekor „Ibsen Buche”



przenikanie się stylów! Inaczej mówiąc 
jasny i  odróżniający się styl, który jedno-
cześnie charakteryzuje dana epokę, zani-
ka. Elementy wszystkich epok i  stylów są 
pomieszane, a następnie łączone, tworząc 
coś nowego. Powstałe nowe materiały, wy-
roby i tworzywa sztuczne łączone są z na-
turalnymi komponentami. Taką tendencję 
nazywamy „One”. Trend ten ma dwa kie-
runki „related” i „to be”. To gra słów. W ten 
sposób powstaje „related to be one”.

STYL INDUSTRIALNY I RETRO 
W CZASIE TERAŹNIEJSZYM

Trend o nazwie „related” charakteryzu-
je życie w mieście. Jest ono transparentne, 
mobilne, elastyczne. To wyraźny zwrot 
w kierunku techniki i łączności. To smart-
fony nadają rytm naszemu życiu.

W opozycji do tego trendu stoi tęskno-
ta za znanymi wartościami oraz potrzebą 
posiadania trwałych produktów, pocho-
dzących często z  recyklingu. Styl retro 

i  uprzemysłowienie życia łączą w  sobie 
innowacyjność z kulturą.

W palecie kolorów królują odcienie 
metaliczne, nadające meblom i wnętrzom 
wyraźne akcenty. Ciemne rodzaje drew-
na oraz marmur budzą przyjemne wspo-
mnienia.

Dla widocznej w  tym trendzie wyraź-
nej ambiwalencji między zauroczeniem 
technologią, a  harmonią i  wygodą, fi rma 
Surteco Decor stworzyła dekor o  nazwie 
„Leander Mobile”. Okazały i  elegancki 
wiąz w kolorze orzecha, perfekcyjnie łączy 
się z  różnymi materiałami oraz stylami. 
Klasyczny dekor „Marmo Romeo” równie 
dobrze wpisuje się w  mieszankę stylów, 
charakteryzującą trend „related”.

EMOCJE, AUTENTYCZNOŚĆ 
I JASNE KOLORY

Drugi trend „to be” wysuwa na pierw-
szy plan emocje. Własne cztery ściany są 
stylizowane na zaciszny kąt, będący schro-

nieniem i miejscem wyciszenia. Motywem 
przewodnim jest naturalność. Idealnie 
wpisują się tu przyjemne w  dotyku ma-
teriały i  powierzchnie oraz rzemieślnicze 
metody obróbki. Technologia jest tylko 
środkiem do celu.

W tym temacie zaprezentowane zostały 
delikatne jasne kolory, dużo bieli, odcienie 
pasteli, dominuje styl country i  etniczny 
oraz drewna o  naturalnym i  spokojnym 
rysunku. Do tego trendu nawiązuje dekor 
„Ibsen Buche” fi rmy Surteco Decor, które-
go żywiołowy i subtelny wzór urozmaico-
ny został delikatnie falującymi półprzycię-
tymi kwiatami, fantazyjnie rozłożonymi 
sękami oraz żywiołową grą kolorów. 

Dekor „Marceau” przypomina trend 
„Off white”. Elegancja tego dekoru typowa 
dla północnego, surowego klimatu, ideal-
nie wpisuje się w myśl przewodnią tematu 
„related”. Zdaniem Dietera Baumannsa, 
prezesa fi rmy Surteco Decor, dekor ten 
odgrywa centralną rolę. Stanowi bazę dla 
wszystkich nowych projektów. Jako Gru-
pa proponujemy różne rozwiązania w  za-
kresie uszlachetniania powierzchni i  pro-
dukcji obrzeży. Oznacza to, że do każdej 
powierzchni możemy zaproponować pasu-
jące obrzeże. Ponadto mamy w ofercie folie 
fi nisz, pre- oraz postimpregnaty w  jakości 
do opłaszczania, jak również szerokie moż-
liwości tworzenia zindywidualizowanych 
struktur. W  naszej Grupie nie ma granic 
w  zakresie dekorów, niezależnie czy są to 
dekory na bazie papieru czy materiałów 
termoplastycznych. To jest wyraźna zaleta 
fi rmy Surteco Decor. d
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Dieter Baumanns, prezes  rmy Surteco Decor:
Jako Grupa proponujemy ró ne rozwi za-
nia w zakresie uszlachetniania powierzchni 
i produkcji obrze y. Oznacza to, e do ka dej 
powierzchni mo emy zaproponowa  pasu-
j ce obrze e. Ponadto mamy w ofercie folie 
 nisz, pre- oraz postimpregnaty w jako ci do 
op aszczania, jak równie  szerokie mo liwo-
ci tworzenia zindywidualizowanych struktur. 

W naszej Grupie nie ma granic w zakresie 
dekorów, niezale nie czy s  to dekory na bazie 
papieru czy materia ów termoplastycznych. To 
jest wyra na zaleta  rmy Surteco Decor. 

Surteco Decor GmbH | Artur.Rybkowski@surteco-decor.pl | www.surteco-decor.com

Dekor „Leander Mobile”

mailto:Artur.Rybkowski@surteco-decor.pl
http://www.surteco-decor.com/


www.wydawni
Zamów prenumeratę  
w wersji drukowanej:

tel.: +48 85 653 79 65, fax: +48 85 651 35 13
e-mail: prenumerata@meble.pl

www.wydawnictwo.meble.pl/kup-prenumerate

11 wydań – 140 zł
2x11 wydań – 250 zł
3x11 wydań – 330 zł

wyb ierz

na j lepszą  opc ję

prenumerata

tel:+48 85 653 79 65
tel:+48 85 651 35 13
mailto:prenumerata@meble.pl
http://www.wydawnictwo.meble.pl/kup-prenumerate
mailto:prenumerata@meble.pl
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42. odsłona Międzynarodowych Targów Meblowych w Ostródzie to edycja 
symbolicznych przemian. Meblarze mogli w pełni korzystać z nowej 
infrastruktury targowej i po raz pierwszy podczas Wieczoru Wystawcy 
przyznano „Żagle Rozwoju”. Największe osiągnięcia należy jednak 
odnotować na polu najnowszych technologii dedykowanych branży 
meblarskiej. Aplikacje i konfi guratory to znaki, że nadchodzą ciekawe czasy. 

M iędzynarodowe Targi Meblowe 
w  Ostródzie to dla branży meblar-
skiej okazja do spotkań z  partnera-
mi, ale również czas konfrontacji 

propozycji producentów z doświadczeniami przed-
stawicieli salonów meblowych, architektów i  pro-
jektantów. Rynek pozytywnie reaguje na zestawienia 
bieli i  betonu, coraz większą popularnością cieszą 
się też meble lakierowane w wersji matowej. W opi-
nii producentów klienci preferują spokojną, stono-
waną kolorystykę i to zarówno jeśli chodzi o meble 
skrzyniowe, jak i  tapicerowane. Dominują więc 
odcienie beżu i szarości, co jednak nie przeszkodzi-
ło kolorowi roku 2015 według Pantone –  Marsala 
właśnie teraz ma swoje 5 minut. Z opinii zebranych 
wśród producentów wynika również, że wciąż nie-
zwykle istotne są detale: np. przeszycia w meblach 
tapicerowanych, również w krzesłach, czy widoczne 
usłojenie w przypadku mebli skrzyniowych. Najbar-
dziej interesujące z perspektywy klientów są jednak 
możliwości indywidualnej konfi guracji mebli skrzy-
niowych bądź tapicerowanych, a tu z pomocą przy-
chodzą najnowsze technologie. d

WIATR ZMIAN 
    W OSTRÓDZIE

Obecność fi rmy Agitive na Międzynarodowych Targach Meblowych w Ostródzie wiązała się z premierą 
aplikacji Intario – pierwszego na świecie konfi guratora mebli modułowych.

A n n a  S z y p u l s k a ,  M a r e k  H r y n i e w i c k i

Stoisko Grupy IMS podczas 42. edycji Międzynarodowych Targów Meblowych w Ostródzie. Na MTM fi rma zaprezentowała nowe katalogi i próbniki tkanin, a także Intiaro – nowoczesny 
konfi gurator 3D, ułatwiający konfi gurowanie mebli modułowych.
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Wśród zestawów 
kuchennych, któ-
re fi rma Deftrans 

zaprezentowała 
podczas Między-
narodowych Tar-
gów Meblowych 

w Ostródzie, 
największą 

popularnością 
cieszyła się ko-

lekcja „Concret”, 
wykonana z płyt 

imitujących 
beton, w od-

cieniach grafi tu 
i delikatnej sza-
rości. Betonowa 
stylistyka mebli 

to odpowiedź 
na panujące 

aktualnie we 
wnętrzach 

trendy surowości 
i naturalności.

Nowa kolekcja mebli skrzyniowych „Basic”, którą zaprezentowała w Ostródzie fi rma MC Akcent, to meble 
do montażu wykonane w pięciu wariantach kolorystycznych: w całości w lakierze białym, w lakierze 
białym połączonym z lakierem antracytowym, w lakierze białym połączonym z folią strukturalną 
w kolorze wenge, w laminacie beżowym matowym i laminacie beżowym matowym połączonym z folią 
strukturalną wenge. Program składa się z szerokiej gamy brył, są to komody, witryny, stoły i stoliki kawo-
we. Oświetlenie zmienne LED RGB dostępne jest opcjonalnie i sterowane przy pomocy pilota. Kolekcję 
cechuje różnorodność kolorystyczna i bogata wariantowość brył.

Komfortowy 
i przestronny 
narożnik „Dalmino” 
to jedna z targowych 
propozycji fi rmy 
Meblomak.

System „Loras WM” to 
nowość sygnowana 
marką Helvetia Meble 
(Grupa IMS). Duże za-
interesowanie klientów 
sprawiło, że program 
rozwijany będzie z 
myślą o wiosennych 
targach w Poznaniu.

Sypialnia „Bellevue” fi rmy Forte wyróżniona została „Żaglem Rozwoju” Międzynarodowych Targów 
Meblowych w Ostródzie. Połączenie ciemnych dekorów Dąb Szlachetny i Dąb Czarny, pionowe oświetlenie 
zamontowane w wezgłowiu łóżka i tapicerowane elementy wykonane z czarnej ekoskóry, nadają 
wnętrzu elegancji i wprowadzają klimat luksusu. Przestronna szafa z przesuwnymi drzwiami pomieści 
garderobę całej rodziny, a oryginalna komoda z półkami na książki dopełni wystrój sypialni.

Grupa IMS zaprezentowała w Ostródzie Intiaro – konfi gurator 3D, który 
umożliwia odbiorcom konfi gurowanie mebli modułowych. System daje 
też potencjalnemu nabywcy informacje o wymiarach, kolorach i osta-
tecznym wyglądzie mebli w przestrzeni (istnieje możliwość przeniesienia 
mebla do przestrzeni zdefi niowanej – np. do domu czy mieszkania). Dzięki 
urządzeniu mobilnemu klient widzi ten mebel w danej przestrzeni.
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Wyjątkowe wzornictwo kolekcji 
„Elegante” fi rmy Mebin stanowi nie-
banalną propozycję aranżacji salonu. 
Za jej niepodważalny atut należy 
uznać dwa warianty wybarwień: 
orzech amerykański – antracyt, pa-
lisander „Rio” – antracyt. Eleganckie 
wzory usłojenia, przebiegającego 
nieprzerwanym ciągiem nie tylko 
przez wszystkie fronty, ale również 
dodatkowo przez panel boczny, jak 
również błyszczące, polerowane 
powierzchnie frontów, zestawione 
z matowymi, czarnymi powierzch-
niami korpusów i blatów oraz 
ciemnym szkłem antisol, idealnie 
podkreślają charakter całej linii. 
Potwierdzeniem walorów kolekcji 
jest nagroda „Żagiel Rozwoju”, którą 
fi rma Mebin odebrała od organizato-
rów MTM w Ostródzie.

Po raz kolejny Allcomp 
Polska, jako dostawca 
rozwiązań technolo-
gicznych dla branży 
meblarskiej, wystąpił 
na targach w Ostró-
dzie w roli wystawcy. 
Przedstawiciele 
fi rmy odpowiadali 
producentom mebli 
tapicerowanych na 
pytania, jak w prosty 
sposób zoptymalizo-
wać układ kroju, by 
oszczędzić tkaninę, 
jak poradzić sobie 
z trudnym do lagowa-
nia materiałem oraz 
kiedy warto usunąć 
wspólne linie cięcia 
i skrócić czas rozkroju?

Większą część 
ekspozycji fi rmy 
Arkos podczas MTM 
w Ostródzie zajęły 
nowości. Zaintere-
sowanie wzbudzały 
nowe wzory czterech 
systemów mebli 
skrzyniowych, które 
na targach miały swo-
ją premierę. Stoisko 
zdominowały jednak 
meble tapicerowane. 
Pojawiło się wiele 
interesujących kolekcji 
– głównie narożników 
i sof – z nowymi sys-
temami rozkładania 
i funkcjami.

Wystrój ekspozy-
cji targowej Libro 
nawiązywał do 
przypadającej 
w tym roku 
rocznicy 25 lat 
istnienia fi rmy. 
W Ostródzie 
producent 
zaprezentował 
ponad 130 brył 
uzupełnionych 
o fotele i hokery.

http://www.kroening-gmbh.de/
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Organizatorzy Międzynarodowych Targów Meblowych nagrodzili 
fi rmę Signal, której stoisko było najciekawsze i wzbudzało największe 

zainteresowanie wśród zwiedzających.

Marka Meble Wójcik została jednym z laureatów nagrody „Żagiel Rozwoju”, przyznawanej przez organizatorów 
Międzynarodowych Targów Meblowych w Ostródzie. Nagrodzono program mebli skrzyniowych „Toronto”.

Na ekspozycji 
Manufaktury 
Łomża, podczas 
Międzynarodowych 
Targów Meblowych 
w Ostródzie, zaprezen-
towano m.in. fronty 
akrylowe „Laser Line” 
wykonane w technolo-
gii laserowej, fronty 
Supermat z rdzeniem 
ze sklejki, blat „Geta-
Core” z materiału typu 
solid surface, a także 
designerską kolekcję 
włoskich uchwytów, 
które perfekcyjnie 
podkreślają charakter 
mebli. Wyjątkową 
nowością w portfolio 
marki są laminaty tra-
dycyjne i kompaktowe 
fi rmy Wilsonart.

Reprezentanci fi rmy Semaco informowali o najnowszych rozwiązaniach dla producentów 
mebli tapicerowanych w kwestiach przygotowania i zarządzania produkcją, prezentując system 
„InvenTex CAD/CAM”.

Na ekspozycji fi rmy Hilding Anders Polska pojawiły się nie tyl-
ko materace, będące sztandarowym produktem, ale też łóżka 
tapicerowane i kontynentalne, które cieszą się wśród klientów 
coraz większą popularnością. W Ostródzie po raz pierwszy 
zaprezentowano także nowe logo producenta, przybrało ono 
kształt chmurki.
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Mi dzynarodowe Targi Meblowe 
w Ostródzie
Miejsce: Arena Ostróda Centrum Targowo-Konferencyjne 
Warmii i Mazur
Organizator: Expo Arena
Edycja: 42.
Liczba wystawców: 95 fi rm
Powierzchnia wystawiennicza: 14 tys. m2

Liczba zwiedzających: 11.600 osób (8 września – 2.434, 
9 września – 3.986, 10 września – 3.096, 11 września 
– 2.084)
Liczba zwiedzających z zagranicy: 1.856 osób z 27 krajów 
(z Belgii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Łotwy, Litwy, 
Estonii, Czarnogóry, Chorwacji, Rumunii, Węgier, Szwaj-
carii, Grecji, Kolumbii, Izraela, Francji, Niemiec, Holandii, 
Rosji, Białorusi, Czech, Słowacji, Austrii, Turkmenistanu, 
Serbii, Gruzji i Hiszpanii)
Zdobywcy nagrody „Żagle Rozwoju”: 
• meble skrzyniowe: Fabryki Mebli Forte (za kolekcję 

mebli „Bellevue”), Mebin (za kolekcję mebli „Elegan-
te”), Meble Wójcik (za program mebli skrzyniowych 
„Toronto”), 

• meble tapicerowane: Gala Collezione (za narożnik „Hap-
py” marki Sweet Sit), Benix (za narożnik „Play”) oraz 
Libro (za narożnik „Zoom”)

• najlepsze stoisko: fi rma Signal
• specjalne „Żagle Rozwoju” dla fi rm Bog-Fran i Libro, za 

odpowiednio 20 i 25 lat działalności na rynku meblar-
skim

Następna edycja: 6-9 września 2016 r.

Gala Collezione zaprezentowała w Ostródzie najnowsze modele ze swojej oferty. 
Wzornictwo proponowanych przez producenta mebli doceniła kapituła nagrody 
„Żagiel Rozwoju”, przyznając to wyróżnienie narożnikowi „Happy” marki Sweet Sit.

„Florencja”, jedna z najnowszych propozycji Fabryki Mebli Taranko, to system 
o wyjątkowej stylistyce, adresowany do wymagających klientów i ekskluzywnych 
pomieszczeń. Elegancja w połączeniu z należytą dbałością o detale sprawiają, że 
meble te staną się dekoracją każdego wnętrza.

Perfekcyjny serwis – 

Tel.: +49 (0) 2871/25 50 -122  

2%

1 

http://www.mtmostroda.pl/
https://www.ostermann.eu/de_DE/startseite


Agitive Sp. z o.o. | 00-844 Warszawa | ul. Grzybowska 80/82, biuro 403 | tel. +48 531 941 214
business@intiaro.com | www.intiaro.pl

bran a advertorial targowy

Rewolucja na rynku 
– pierwszy na wiecie kon  gurator 
mebli modu owych

S padki przychodów w  bran-
ży meblarskiej spowodowa-
ne są kilkoma czynnikami. 
Po pierwsze zmienia się styl 

meblowania mieszkań w  Polsce. Moda 
na segmenty meblowe już minęła. Polacy 
stawiają na pojedyncze, czy inaczej wolno 
stojące sprzęty. Jest to poniekąd związane 
z  koniecznością przechowywania coraz 
mniejszej liczby rzeczy –  książki czy tra-
dycyjne płyty zastępują utwory cyfrowe. 
Następuje też zmiana w demografi i. Rodzi 
się coraz mniej dzieci, przez co sytuacja ro-
dzin nie zmienia się już tak często. Nie ma 
więc potrzeby dostosowywania mieszkań 
do nowych okoliczności. Polscy producen-
ci muszą więc szukać oszczędności, by biz-
nes był rentowny. Z  pomocą przychodzą 
im nowe technologie, m.in. pierwszy na 
świecie konfi gurator mebli modułowych 
Intiaro stworzony przez fi rmę Agitive. To 

narzędzie dokona prawdziwej rewolucji 
w branży meblarskiej. Dzięki niemu sprze-
dawcy mebli mogą zaoszczędzić miliony 
złotych. 

Premiera konfi guratora odbyła się na 
Międzynarodowych Targach Meblowych 
w Ostródzie. Rozwiązanie ma w znaczący 
sposób uprościć proces zakupu mebli mo-
dułowych. Klient przychodząc do salonu 
meblowego widzi zwykle tylko kilka z kil-
kudziesięciu albo nawet kilkuset wzorów 
mebla, w jednym kolorze. Elementy, 
z których może składać się 
sofa ogląda jedy-
nie w katalogu, 
a  dostępne ko-
lory na wzorni-
kach. Nie może też 
zwizualizować sobie 
rozmiaru gotowego 
mebla i to, jak będzie pre-

zentował się u niego w domu. Dlatego sa-
lony meblowe mają aż kilka – kilkanaście 
proc. zwrotów takich mebli, co łączy się 
z dużymi kosztami. Dzięki konfi guratoro-
wi Intiaro klient będzie mógł korzystając 
ze wszystkich opcji mebli dostępnych 
w  katalogach zaprojektować sobie w  sa-
lonie, na tablecie wymarzony mebel –  w 
wybranym przez siebie kolorze, modelu, 
układzie, z  dowolnymi dodatkami. I  co 
najważniejsze zobaczyć efekt końcowy. Co 
więcej mebel będzie dokładnie takiej wiel-
kości, jakiej potrzebuje klient. 

Aż 8% zwrotów mebli modułowych 
wynika z tego, że klient i sprzedawca stoją 
po dwóch stronach kartki, na której ryso-
wana jest np. sofa. Po dostawie mebla oka-
zuje się, że sofa ma odwrotny układ, niż 
ten, jaki wyobrażał sobie klient.

Koszty obsługi zwrotów, w  tym logi-
styki i  magazynowania są ogromne. Co 
więcej na taki złożony pod indywidualne 
potrzeby mebel bardzo trudno jest znaleźć 
nowego klienta. 

Te problemy rozwiązuje nasz konfi gura-
tor. Wyobraźmy sobie, że klient wchodzi do 
salonu i nie musi rysować swojego wyma-
rzonego mebla na kartce. Nie musi głowić 
się, jak będzie wyglądał w kolorze czerwo-
nym, z gazetnikiem, w układzie litery „L”. 
On może go po prostu zobaczyć. W dokład-
nym wymiarze, kolorze, opcji, jaką chce 
kupić i  co najważniejsze może to zrobić 
u siebie w  domu, tam gdzie mebel będzie 
docelowo się znajdował. To prawdziwa 
rewolucja w procesie zakupu mebli 
modułowych – mówi Michał 
Stachowski z  fi rmy 
Agitive. d

54  BIZNES meble.pl    pa dziernik 2015

Polski rynek mebli wart jest 4,8 mld zł. Choć suma ta robi 
wrażenie, to niestety od 2009 r. branża skurczyła się aż 
o 20%. Producenci szukają oszczędności, by biznes był 
rentowny. Z pomocą przychodzą im nowe technologie, np. 
konfi gurator mebli modułowych Intiaro, w który zainwesto-
wał już m.in. taki gigant, jak spółka IMS.
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Arkos stawia na komfort
Ekspozycję fi rmy Arkos, podczas 42. edycji 
Międzynarodowych Targów Meblowych w Ostródzie, 
zdominowały meble tapicerowane wyróżniające 
się komfortem, funkcjonalnością oraz precyzją 
wykonania. Różnorodna kolorystyka, niebanalne 
kształty i rozwiązania przypadły do gustu 
zwiedzającym, w tym także klientom. 

G łównym celem obecności fi rmy 
Arkos na MTM w  Ostródzie było 
zaprezentowanie najnowszych mo-
deli i  skonfrontowanie ich z  opi-

niami klientów. Z  tego właśnie względu większą 
część ekspozycji zajęły nowości. Zainteresowanie 
wzbudzały nowe wzory czterech systemów me-
bli skrzyniowych, które w Ostródzie miały swo-
ją premierę. Stoisko zdominowały jednak meble 
tapicerowane. Pojawiło się wiele interesujących 
kolekcji – głównie narożników i sof – z nowymi 
systemami rozkładania i funkcjami. 

Modelem, który podczas targów cieszył się 
szczególną popularnością był „Savio”. Dzięki 
temu, że narożnik ten jest uniwersalny, można 
„przekładać” lewą stronę na prawą i  prawą na 
lewą. Wszystkie poduszki oparciowe wykonane 
są z  pianki wysokoelastycznej i  są ruchome, co 
zwiększa komfort podczas siedzenia. W siedzisku 
zastosowano piankę wysokoelastyczną, sprężynę 
falistą i  bonell. Narożnik standardowo wyposa-
żony jest w funkcję spania i pojemnik na pościel.

Jedna z proponowanych przez fi rmę Arkos funk-
cji rozkładania, na które warto zwrócić szczególną 
uwagę, to automat tzw. „Puma”. W tym przypadku 
powierzchnia spania wyciągana jest bezpośrednio 
z pojemnika na pościel. W momencie, gdy podno-

szone jest siedzisko ze środka wyskakuje materac. 
Jest to zdecydowanie funkcjonalne i wygodne roz-
wiązanie. Wśród innych niestandardowych funkcji, 
godne uwagi są podnoszone oparcia i  zagłówki, 
a ponadto różnego rodzaju schowki i barki.

Ofertę fi rmy Arkos uzupełniały szafy 
z  drzwiami przesuwnymi, na systemach Sevroll, 
Hettich i  Häfele. Dużym powodzeniem cieszyła 
się zwłaszcza szafa z frontami oklejonymi szkłem 
lacobel z efektem pikowania. 

Targową perełką, przykuwającą wzrok zwie-
dzających, była sypialnia „Figaro Bis”, na metalo-
wej ramie, podnośnikach gazowych i z pojemni-
kiem na pościel. 

Międzynarodowe Targi Meblowe w Ostródzie 
cieszą się dużym zainteresowaniem wśród klien-
tów fi rmy Arkos, nie mogło więc jej zabraknąć 
w gronie wystawców. Tym bardziej, że producent 
ma do zaprezentowania coraz ciekawsze meble, 
o coraz wyższym komforcie. Przedstawiciele fi r-
my doskonale zdają sobie sprawę z tego, że meble 
nie powinny być tylko ładne, ale po prostu wy-
godne – właśnie dlatego stawiają na komfort. d

P.P.H.U. Arkos Arkadiusz Pietrus | 63-642 Perzów  | Tr baczów 69 | tel.  +48 627861732
fax  +48 627861732 | biuro@arkos-meble.pl | www.arkos-meble.pl
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Narożnik „Faro”.

Sypialnia „Figaro Bis”.

Ekspozycja fi rmy Arkos podczas Międzynarodowych Targów Meblo-
wych w Ostródzie.
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Manufaktura om a 
z gam  unikalnych rozwi za
„Design dla każdego” – to hasło, z którym marka Manufaktura Łomża wkroczyła na rynek. 
Przed jej twórcami pojawia się możliwość realizacji oryginalnych pomysłów, a klienci zyskają 
coś, czego nie mają inni – coś co wyróżni ich ofertę.

N a ekspozycji Manufaktury 
Łomża, podczas Międzyna-
rodowych Targów Meblo-
wych w  Ostródzie, można 

się było przekonać że design, który pro-
ponuje nowa marka wpisuje się w aktu-
alne trendy rynkowe. Przeważały proste, 
subtelne formy, a jednocześnie wyrafi no-
wane wzornictwo.

Świadomość produktu, analiza potrzeb 
klientów oraz rynku zaowocowały wdro-
żeniem przez twórców marki najbardziej 
innowacyjnej technologii laserowej „Laser 
Line”, w jakiej wykonane są fronty akrylo-
we. Dzięki tej technologii nowe fronty „La-
ser Line” cechują się ponadprzeciętnymi 
walorami użytkowymi oraz pożądanym 
przez wszystkich minimalistycznym desi-
gnem, pozbawionym wad w postaci spoiny 
klejowej. Zaprezentowane fronty akrylowe 
w wysokim połysku idealnie komponować 
się będą ze stylistyką nowoczesnych mebli.

Manufaktura Łomża zaprezentowała 
absolutną nowość na rynku meblarskim, 
a mianowicie fronty Supermat z rdzeniem 
ze sklejki. Połączenie głębokiego matu 
z naturalnym drewnem daje niesamowity 
efekt szlachetnego produktu, czyniąc go 
osobliwym i  jednocześnie pięknym. Do-
skonałą alternatywą dla zwolenników stylu 
klasycznego, jak i miłośników natury będą 
fronty ramiakowe o bardzo głębokiej i wy-
szukanej strukturze imitującej drewno. 

Wychodząc naprzeciw wymaganiom 
klientów Manufaktura Łomża postanowiła 
zaoferować stolarzom i projektantom pro-
dukt najbardziej gotowy do użycia –  blat 
„GetaCore” wykonany z  materiału typu 
„solid surface” w  standardowej grubości 
38 mm i długości 4.100 mm oraz o szero-
kościach 600 mm i 900 mm. Wymaga on 
wyłącznie przycięcia i  zamknięcia obrze-
żem krawędzi bocznej. Blat „GetaCore”, 
dzięki zastosowaniu najwyższej jakości 

płyt mineralno-akrylowych, sprawia iż 
doskonale imituje naturalny kamień, przy 
czym jego powierzchnia jest przyjemna 
i ciepła w dotyku.

Dopełnieniem oferty nowej marki jest 
designerska kolekcja włoskich uchwytów, 
które perfekcyjnie podkreślają charakter 
mebli a także kolekcja carg włoskiej fi rmy 
Inoxa dostępnych w  trzech liniach: „Qu-
adro”, „Gold” i  „Elite”. Tym, co wyróżnia 
te carga, spośród konkurencyjnych pro-
duktów, są systemy jezdne premium – pro-
wadnice „Tandem”.

Wyjątkową nowością w portfolio marki 
Manufaktura Łomża są laminaty tradycyj-
ne i kompaktowe fi rmy Wilsonart, z którą 
podpisana została umowa na dystrybucję 
w  regionie północno-wschodniej Polski. 
Największą zaletą laminatów kompakto-
wych jest fakt, iż są w 100% wodoodporne, 
mrozoodporne, można je z powodzeniem 
stosować na zewnątrz. To produkty rozwo-
jowe, możliwe jest użycie ich w  meblach 
kuchennych, łazienkach, mogą być stoso-
wane jako okładziny ścienne. Są idealne 
do zastosowań typowo domowych, ale i do 
obiektów użyteczności publicznej.

Założenia twórców marki Manufaktura 
Łomża są proste – własne produkty, które 
pozwalają odróżnić się od konkurencji. Tę 
ideę wspierają dobry serwis, w połączeniu 
z marketingiem, pełną informacją produk-
tową, a  przede wszystkim doświadczeni 
ludzie – profesjonaliści, którzy zajmują się 
tym od wielu lat. d
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Defra czyli pi kno to suma detali
Firma Deftrans zaprezentowała podczas Międzynarodowych Targów Meblowych 
w Ostródzie szeroką gamę mebli łazienkowych z portfolio marki Defra oraz premiery mebli 
kuchennych z portfolio marki Deftrans.

S zczególne zainteresowanie wśród zwie-
dzających wzbudziły kolorowe komody 
wraz z przestrzennymi kubikami, które 
zaskakiwały różnorodnością lakierów 

i  dekorów. W  prezentowanych meblach łazienko-
wych uwagę zwracała kolekcja „Zolo” marki Defra 
z oryginalnymi frezowanymi uchwytami i  zaokrą-
glonymi krawędziami. Wśród zestawów kuchen-
nych największą popularnością cieszyła się kolek-
cja „Concret”, wykonana z  płyt imitujących beton 
architektoniczny, w  odcieniach grafi tu i  delikatnej 
szarości. Betonowa stylistyka mebli to odpowiedź 
na panujące aktualnie we wnętrzach trendy suro-
wości i naturalności, które sprawdzają się nie tylko 

w  przestrzeniach łazienkowych. Styl naturalny re-
prezentowała kuchnia „Merkury” wykonana z płyty 
w kolorze złoty dąb. Proste, harmonijne bryły oraz 
delikatne uchwyty podkreślały piękną strukturą de-
koru, która przypomina gęsto wypełniony słojami 
fragment drewna. 

Nowości fi rmy Deft rans nie tylko wpisały się 
w aktualne trendy, ale też zaskakiwały bogactwem 
wariantów kolorystycznych i ich wyrazistością. Na-
sze propozycje przypadły do gustu klientom zarów-
no sieciowym, hurtowym, jak i detalicznym. Uwagę 
zwiedzających zwróciły przede wszystkim nasze nowe 
propozycje mebli kuchennych oraz bardzo zróżnico-
wana stylistycznie oferta mebli łazienkowych – pod-
sumowuje udział w  Międzynarodowych Targach 
Meblowych w Ostródzie Łukasz Kozyrski, dyrektor 
ds. sprzedaży krajowej w fi rmie Deft rans. d
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Kuchnia 
„Merkury”.

Zestaw mebli kuchennych „Reno”.

„Concret” to zestaw mebli kuchennych, 
który cieszył się największą popularnością.

Kolekcję mebli łazienkowych „Zolo” wyróżniają oryginalnie 
frezowane uchwyty i zaokrąglone krawędzie.

Ekspozycja fi rmy Defra podczas Międzynarodowych Targów Meblo-
wych w Ostródzie.

advertorial targowy bran a

mailto:biuro@deftrans.com.pl
http://www.defra.pl/


bran a advertorial targowy

Fabryki Mebli „FORTE” S.A. | 07-300 Ostrów Mazowiecka | ul. Bia a 1 | tel. +48 29 64 42 222 | forte@forte.com.pl
www.forte.com.pl
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Innowacyjny projekt FORTE
Podczas tegorocznych 
Międzynarodowych 
Targów Meblowych 
w Ostródzie odbyła się 
premiera nowatorskiego 
projektu Fabryk Mebli 
„FORTE” – wirtualnej 
prezentacji mebli 
w technologii 3D. 
Odwiedzający stoisko 
klienci byli mile 
zaskoczeni i jednocześnie 
bardzo zainteresowani tą 
propozycją – do tej pory 
w branży meblarskiej 
nikt nie przedstawił 
takiego rozwiązania. 

Stoisko zostało zaaran-
żowane tak, by każdy 

mógł wygodnie usiąść 
przed telewizorem i przy 

fi liżance aromatycznej 
kawy zapoznać się 

z nowościami z oferty 
FORTE. Dzięki okularom 3D 
i specjalnie przygotowanej 
aplikacji można wirtualnie 

spacerować po pokoju, 
zobaczyć pełną aranżację, 

obejrzeć meble z bliska, 
ale również zajrzeć do ich 

środka otwierając szafki czy 
szufl ady.

Najnowsze kolekcje zostały zaprezentowane nie tylko w aplikacji 3D, ale również w tra-
dycyjnych aranżacjach targowych. Kolekcja „Dany” to jedna z nowych propozycji Fabryk 
Mebli „FORTE” SA do salonu i jadalni. Warto zwrócić uwagę na kolorystykę kolekcji – bryły 
na zewnątrz zostały wykończone białym dekorem Dąb Śnieżny, natomiast ich wnętrza 
okleiną w dekorze Deska Dębowa. Nowy dekor wnętrza brył w odcieniu naturalnego 
drewna, o mocno zarysowanej strukturze słojów i wyraźnie zaznaczonymi sękami ide-
alnie wpisuje się w aktualne trendy meblowe. Naturalna kolorystyka uwydatnia piękno 
prostych form mebli. Jedynymi ozdobnikami są szerokie listwy boczne podkreślające 
masywność brył oraz segmentowe fronty. W zestawie dostępne jest oświetlenie, które 
można zamontować przy szklanych półkach witryn. Dzięki swej uniwersalnej formie 
meble będą idealnie pasować zarówno do pomieszczeń nowoczesnych, jak i klasycznych.

Minimalistyczny styl sypialni „Clair” zachwycił odwiedzających stoisko FORTE. Prosta for-
ma, naturalna kolorystyka i funkcjonalność – to trzy najważniejsze cechy kolekcji. Szare 
fronty komód zostały ujęte w dębową ramę korpusów, z którą idealnie współgra forma 
wezgłowia łóżka. Praktycznym i estetycznym rozwiązaniem jest tapicerowany zagłówek 
wykonany z szarej ekoskóry. 
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http://www.forte.com.pl/


advertorial targowy bran a

pa dziernik 2015    BIZNES meble.pl  59

Libro Marek Liberacki | 14-260 Lubawa | ul. Grunwaldzka 22C | tel. +48 89 645 59 28-29 | fax +48 89 645 59 30
libro@libro.lubawa.pl | www.libro.lubawa.pl

advertorial targowy bran a

„Targi jednym słowem możemy 
podsumować jako udane” – mówi 
Grzegorz Kalinowski, dyrektor 
handlowy fi rmy Libro. – „Myślę, 
że nasza ekspozycja robiła na 
klientach bardzo dobre wrażenie, 
zarówno jeżeli chodzi o atrakcyj-
ność prezentowanych nowości, 
jak również wielkość ekspozycji 
i jej otoczenie. Wystrój ekspozycji 
targowej był związany z przypada-
jącym w tym roku 25-leciem Libro. 
Stąd liczne elementy nawiązujące 
do jubileuszu.”

O d strony handlowej jesienna edycja 
targów dedykowana jest marce Libro, 
czyli półce mebli ekonomicznych. 
W  Ostródzie fi rma zaprezentowała 

zdecydowaną większość kolekcji, w tym 14 nowych 
modeli mebli i kilkanaście nowych kolekcji tkanin. 
Nowości zostały przyjęte przez klientów bardzo 
dobrze, dlatego większość z prezentowanych mebli 
i tkanin trafi  wkrótce do oferty handlowej Libro.

Korzystamy ze świetnych warunków wysta-
wienniczych w  Ostródzie i  możliwości pokazania 
się na dużej powierzchni. Wielkość i atrakcyjność 
naszej oferty umożliwia organizację tej skali wysta-
wy. Dość powiedzieć, że w tym roku prezentowali-
śmy ponad 130 brył, nie licząc mebli uzupełniają-
cych, takich jak fotele czy hokery – podsumowuje 
Grzegorz Kalinowski. d
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K lientów IMS Group z  pew-
nością ucieszy informacja, że 
usystematyzowany został cały 
próbnik tkanin i  dziś funk-

cjonuje jeden wspólny próbnik dla trzech 
brandów: Bydgoskich Mebli, Etapu i New-
Looka. Zawierający 236 tkanin próbnik już 
zaczyna pojawiać się w salonach. Jarosław 
Szurpicki, senior product manager w IMS 
Group, mówi wprost: Chcemy, by nasi 
klienci zobaczyli, że systematyzujemy ten 
rynek, że wprowadzamy nowości.

Kolejną niespodzianką dla klientów 
jest nowa, zmieniona strona marki Etap 
Sofa, aktywna od początku września. Bar-
dziej odpowiada nowej komunikacji mar-
ki, zgodna jest z kierunkiem rozwoju mar-
ki, a dodatkowo skorelowana z katalogiem.

W Ostródzie premierę miał także ka-
talog Bydgoskich Mebli z  ofertą mebli ta-
picerowanych: zawiera najnowsze kolek-
cje prezentowane na targach w  Poznaniu 

w  lutym 2015  r., odświeżona jest również 
jego grafi czna forma. Oczywiście nadal re-
komendujemy łączenie mebli skrzyniowych 
i  tapicerowanych z  naszej oferty, podpo-
wiadając naszym klientom najciekawsze 
rozwiązania. Bydgoskie Meble rozwijają 
swoją ofertę w kierunku mebli klasycznych, 

współczesnych i ponadczasowych, na pew-
no będziemy też zaskakiwać naszych klien-
tów najnowocześniejszymi rozwiązaniami 
–  dodaje Maciej Melwiński, product ma-
nager marki Bydgoskie Meble.

W Ostródzie największym zaskocze-
niem dla klientów IMS Group było Intiaro 

Podczas ostatnich Mię-
dzynarodowych Targów 
Meblowych w Ostródzie na 
stoisku IMS Group tradycja 
przeplatała się z nowo-
czesnością: tradycyjnym 
środkom komunikacji, jak 
katalogi czy próbniki tka-
nin, towarzyszyły prezenta-
cje Intiaro – nowoczesnego 
konfi guratora 3D, który 
ułatwia konfi gurowanie me-
bli modułowych. Na stoisku 
nie zbrakło także nowości 
produktowych, które zapre-
zentowały Bydgoskie Me-
ble, Etap Sofa oraz Helvetia 
Meble.

IMS Group: tradycja i nowoczesno

Modułowa kolekcja „Line” pozwala zaaranżować przestrzeń w sposób stylowy, komfortowy 
i funkcjonalny. Poszczególne bryły prezentują się szlachetnie, wnosząc do wnętrza pożądaną 
elegancję. Moduły dostępne w kolekcji wyposażone są w rozwiązania zapewniające najwyż-
szy komfort: ruchome oparcia i elektryczną funkcję relaks. Praktyczność kolekcji podnoszą 
dodatkowo: schowek, obrotowy stolik, funkcja odpoczynku nocnego i pojemnik na pościel. 
Kolekcja dostępna jest w szerokiej palecie skór naturalnych oraz tkanin.

Kolekcja „Orso” wyróżnia się wyrazistym wzornictwem, które spodoba się osobom 
poszukującym mocnego akcentu we wnętrzu. Charakterystyczne przeszycia na siedzisku 
i oparciach urozmaicają stabilną bryłę, a wąskie podłokietniki akcentują nowoczesny styl 
kolekcji. Meble wypoczynkowe „Orso” zapewniają wysoką jakość relaksu dzięki wygod-
nym zagłówkom oraz pozwalają na odpoczynek nocą. Kolekcja dostępna jest w bogatym 
wachlarzu tkanin i skór naturalnych.

Sypialnia „Hektor” to kolejny przykład rozwinięcia bardzo dobrze przyjętej przez rynek jadalni „Hektor WM”. Sypialnia ta 
debiutowała w Wieruszowie i niebawem wzmocni ofertę handlową marki Helvetia Wieruszów.

Tapicerowana kolekcja „George” wyróżnia się niebanalnym wzornictwem w stylu retro, które wzbogacono o nowoczesne 
pojmowane komfortu. W Ostródzie do kolekcji wypoczynkowej zaprojektowano pasujące do niej meble skrzyniowe o tej 
samej nazwie, które doskonale oddają klimat ubiegłego stulecia, zapewniając dodatkowo współczesne rozwiązania np. 
stylowe oświetlenie wnętrza mebli.

„George”

„Hektor”

„Orso” „Line”

http://www.bydgoskiemeble.pl/
http://www.helvetia-wieruszow.pl/
http://www.etap-sofa.pl/
http://www.etap-sofa.pl/


pa dziernik 2015    BIZNES meble.pl  61

advertorial targowy bran a

– konfi gurator 3D, który pozwala odbior-
com w  łatwy, estetyczny, czytelny sposób 
konfi gurować meble modułowe.

Żyjemy w XXI wieku. Nasza branża jest 
– niestety – branżą trochę konserwatywną 
jeśli chodzi o  nowinki technologiczne, ale 
my – jako jeden z liderów rynku – wprowa-
dzamy bardzo użyteczne narzędzie. Trzeba 
przyspieszać, trzeba ułatwiać proces zaku-
powy. Trzeba dawać konsumentom takie 
rozwiązania, które odpowiedzą na ich po-
trzeby. Widzimy, ile jest kłopotów z konfi gu-
rowaniem mebli modułowych. Gdy ludzie 
coś widzą, to wtedy jest im zdecydowanie 
łatwiej określić to, co chcą. Oni mają zde-
fi niowane potrzeby, ale tak naprawdę mają 
kłopot, by później egzekwować tę potrzebę 
w  postaci mebla tapicerowanego moduło-
wego, czyli takiego, który składany jest pod 
wymiar i potrzeby użytkownika – wyjaśnia 
Jarosław Szurpicki.

System Intiaro pozwala to robić w spo-
sób bezbłędny, a  dodatkowo daje poten-
cjalnemu nabywcy wszelkie niezbędne 
informacje: o wymiarach, kolorach i osta-
tecznym wyglądzie w  przestrzeni. Bo 
oprócz tego, że dysponujemy konfi gura-
torem 3D, to mamy również coś takiego, 
jak augmented reality, czyli możliwość 
przeniesienia mebla do przestrzeni zdefi -
niowanej – np. do domu czy mieszkania. 
Dzięki urządzeniu mobilnemu klient widzi 
ten mebel w danej przestrzeni. Urządzenie 
pozwala zatem bezbłędnie określić to, co 
chce kupić i zobaczyć to jeszcze przed za-
kupem we wnętrzu.

Sama aplikacja składa się z dwóch czę-
ści: konfi guracyjnej, w  której można np. 
zmienić materiał czy zobaczyć jego fakturę 
oraz opisowej. W  trakcie konfi gurowanie 
klient prowadzony jest niemal za rękę – nie 

może np. połączyć modułów, które do sie-
bie nie pasują.

Co najważniejsze – na koniec generowa-
ne jest zamówienie, które można wysłać do 
salonu, w którym chcemy meble zamówić. 
To przepis na gotowy mebel, jedyną rzeczą, 
którą musi zrobić klient, to udać się do skle-
pu – mówi Maciej Melwiński.

Planujemy wdrożenie tego systemu 
w  najbliższych miesiącach –  jeszcze tej 
jesieni zaistnieje na stronach Bydgoskich 
Mebli i  Etap Sofy. Chcemy, aby rynek 
zauważył, że teraz konfi gurowanie me-
bli modułowych Bydgoskich Mebli i Etap 

Sofy jest czynnością łatwą i prostą – do-
daje Jarosław Szurpicki.

Dla naszej marki Ostróda były ostatnim 
w  tym roku wydarzeniem targowym na 
terenie kraju. Targi zostały zrealizowane 
przez nas w  konwencji kontynuacji i  roz-
woju produktów pokazanych w  Poznaniu 
oraz Wieruszowie. Wrzesień jest niestety 
zbyt późnym terminem, aby zaprezentować 
i wdrożyć nowe projekty do końca roku, to-
też skupiliśmy się na rozwinięciach naszych 
kolekcji – uzupełnia Mariusz Król, kierow-
nik sprzedaży krajowej marki Helvetia 
Wieruszów. d

W głębi planu znajduje się system dzien-
ny „Magnus WM”, który niebawem pojawi się 

w ofercie w dwóch wariantach kolorystycznych. Z przodu 
mieści się sypialnia, która docelowo stanie się rozwinięciem 

tego systemu. Kolejną odsłonę tego projektu zaplanowano na wiosnę 
w Poznaniu.

Komfortowy 
narożnik „Sophia” to 

rozwiązanie stwo-
rzone z myślą o za-

pewnieniu wysokiej 
jakości odpoczynku. 
Model wyposażono 
w wysokie oparcia, 
szerokie podłokiet-
niki oraz wygodne 

siedziska, co gwaran-
tuje udany relaks.

„Carly” to przyjazny wzorniczo zestaw mebli 
wypoczynkowych, w skład którego wchodzą 
narożniki, sofy oraz fotele. Kolekcja utrzyma-

na jest w uniwersalnym, ponadczasowym 
stylu, który z powodzeniem zaaranżuje wnę-

trza od klasycznych po nowoczesne. Meble 
„Carly” zapewniają komfortowy odpoczynek 

dzięki wygodnym siedziskom, oparciom 
oraz zagłówkom. Funkcjonalność kolekcji 

podkreśla funkcja odpoczynku nocnego 
oraz miejsce na pościel. Meble dostępne są 

w obiciu z tkaniny lub skóry naturalnej.

„Heaven” jest kolekcją dla osób, które poszukują mebli wypoczynkowych 
utrzymanych w tradycyjnym, eleganckim stylu. Wszystkie dostępne bryły 
zapewniają maksymalny poziom wygody dzięki miękkim, sprężystym 
siedziskom, profi lowanym oparciom i szerokim podłokietnikom.

Na pierwszym planie widoczny jest model „Loras WM”, będący wynikiem 
bezustannych poszukiwań nowych rozwiązań i świeżego designu. Jest to 

gotowy koncept, który ze względu na duże zainteresowanie będzie zapewne 
kontynuowany na wiosennych targach w Poznaniu. W głębi znajduje się system 

dzienny „Tripoli WM”. Powstał on jako rozwinięcie sypialni o tej samej nazwie, 
która została bardzo dobrze przyjęta na targach wewnętrznych w Wieruszowie. 

Sypialnia ta w połowie października będzie dostępna w regularnej ofercie.

„Magnus WM”

„Carly”

„Heaven”

„Sophia”

„Loras WM”

http://www.etap-sofa.pl/
http://www.helvetia-wieruszow.pl/
http://www.helvetia-wieruszow.pl/
http://www.bydgoskiemeble.pl/
http://www.bydgoskiemeble.pl/
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Wn trze z mocnym akcentem
MC Akcent szykuje kolorystyczną rewolucję! Podczas 42. edycji MTM w Ostródzie fi rma 
zaprezentowała kolekcje mebli, które sprawiają, że aranżowanie wnętrza to prawdziwa 
przyjemność.
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Z elementów, które dostępne są w systemie „Line” można we własnym zakresie tworzyć 
na ścianie różnego rodzaju kompozycje. Do dyspozycji klientów jest wiele elementów 
umożliwiających tworzenie indywidualnych aranżacji wnętrza, czemu sprzyja również 
kolorystyka. Meble dostępne są w następujących wykończeniach: w lakierze białym, 
laminacie beżowym, folii strukturalnej szarej, miodowej lub w kolorze wenge. 
Centralną część stoiska zajął „Anton”, potężny stół na czterech nogach, wykonany 
w 100% z drewna dębowego w kolorze dębu bianco, z blatem o wymiarze 180 x 100 cm, 
rozkładanym do wymiaru 280 x 100 cm. Pożądany jest zwłaszcza przez klientów, którzy 
cenią naturalność i solidność. 
Przy stole świetnie prezentował się system krzeseł „Paulo”. Do tej pory w ofercie MC 
Akcent występowało krzesło „Paulo” wykonane na stelażu ze stali szlachetnej i mające 
oparcie z uchwytem. Poprzez dodanie nowych rodzajów oparć ta propozycja została roz-
szerzona. Nowe modele to: „Paulo 1” z gładkim oparciem oraz „Paulo 2” z przeszyciem na 
podwójnym, pogrubionym oparciu. Wszystkie modele krzeseł z systemu Paulo dostępne 
są w dziewięciu kolorach, w pięciu bardziej stonowanych, w których krzesło „Paulo” było 
wcześniej wykonywane, czyli czarnym, białym, szarym, brązowym i cappuccino oraz 
czterech nowych: bordowym, curry, oliwkowym i turkusowym.

Nowa kolekcja mebli skrzyniowych „Basic” to meble do montażu wykonane w pięciu 
wariantach kolorystycznych: w całości w lakierze białym, w lakierze białym połączonym 
z lakierem antracytowym, w lakierze białym połączonym z folią strukturalną w kolorze 
wenge, w laminacie beżowym matowym i laminacie beżowym matowym połączonym 
z folią strukturalną wenge. Program składa się z szerokiej gamy brył, są to komody, 
witryny, stoły i stoliki kawowe. Oświetlenie zmienne LED RGB dostępne jest opcjonalnie 
i sterowane przy pomocy pilota. Kolekcję cechuje różnorodność kolorystyczna i bogata 
wariantowość brył.
Klientom fi rmy MC Akcent przypadła do gustu także nowoczesna forma stołu „Nebi” 
z blatem szklanym i metalowymi nogami w lakierze matowym w kolorze blatu. Mebel 
występuje w trzech kolorach: szaro-brązowym, antracytowym lub białym. Uwagę zwra-
cają również stojące przy stole dwa nowe rodzaje krzeseł: „Emmo” produkowane w trzech 
kolorach (cappuccino, brązowym i czarnym) oraz „Murisa”produkowane w czterech 
kolorach (cappuccino, brązowym, czarnym i beżowym ). Stelaże obu krzeseł wykonane są 
ze stali szlachetnej szczotkowanej.

Na ekspozycji fi rmy MC Akcent pojawiły się zarówno szafki RTV, które są pojedynczymi 
wyrobami, niepowiązanymi z systemami mebli, jak i szafki, które stanowią element 
większego systemu. Dużym powodzeniem cieszyła się nowoczesna forma szafki „Daisy” 
z trzema szufl adami, w białym lakierze, z białym szkłem na blacie i z elementami 
wykonanymi ze stali szlachetnej szczotkowanej.
Zaprezentowano również szafkę z systemu „Eos”, a także przyciągającą wzrok zwiedzają-
cych szafkę telewizyjną z programu „Java”, wykonaną w folii „Maracaibo” i z elementami 
z metalu w czarnym lakierze. To zupełna nowość na rynku, w dodatku po raz pierwszy 
pokazana Polsce.
Kolejna z pokazanych w Ostródzie szafek RTV pochodzi z systemu „Milano”. To model 
wykonany w folii strukturalnej w kolorze miodowym. Największym pojedynczym me-
blem RTV zaprezentowanym w Ostródzie była dwumetrowa szafka „Evelina”, wykonana 
w białym lakierze połyskowym i dodatkowo wzbogacona oświetleniem zmiennym, 
sterowanym przy pomocy pilota. 
Uznanie w oczach klientów zdobyła także szafka „Darwin”, która wchodzi w skład kolekcji 
mebli do montażu, wykonanych w lakierze białym matowym. Korpusy w białym macie 
uzupełnione zostały o blat wykonany ze szkła lakierowanego w optyce kamienia.

Dla stołu „Angie” charakterystyczne jest połączenie lakieru z płytą laminowaną w optyce 
betonu, wykończoną obrzeżem ABS, czyli bardzo modne ostatnio zestawienie białego 
koloru z dekorem imitującym beton. 
Krzesła „Slash” to nowy system w ofercie fi rmy MC Akcent, na który warto zwrócić 
szczególną uwagę. Do tej pory krzesła systemowe oferowane były na stelażach ze stali 
szlachetnej, w Ostródzie pojawił się system krzeseł na stelażach chromowanych. Zastoso-
wano w nim trzy rodzaje podstaw: cztery nogi, płoza płaska lub talerz, który sprawia, że 
krzesło staje się obrotowe. Klient ma możliwość wyboru spośród dwóch typów siedzisk 
i oparć oraz sześciu kolorów: bordowy, cappuccino, curry, oliwkowy, turkusowy i czarny.

mailto:ce@mcakcent.pl
http://www.mcakcent.pl/
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P rzyznanie tego zaszczytnego 
wyróżnienia meblom „Ele-
gante” wskazuje na ich wyjąt-
kowy charakter. Najnowszy 

system fi rmy Mebin dołącza tym samym 
do grona wielokrotnie nagradzanych ko-
lekcji, będąc przy tym doskonałą propozy-
cją dla wymagających klientów.

Co ciekawe, zestaw mebli „Elegante” 
to nowość targowa, która zdobyła uzna-
nie zanim jeszcze pokazano ją szerokiej 
publiczności, a  wszystko to za sprawą… 
miniatur. Mając świadomość, jak trudno 
jest konsultantom handlowym przekony-
wać odbiorców o walorach mebli skrzynio-
wych, prezentując je tylko w wersji 2D na 
wydruku, wykonaliśmy w  skali 1:4 minia-
turki sztandarowej bryły, które są wiernym 
odzwierciedleniem oryginału –  informuje 
Andrzej Binkowski, właściciel fi rmy Me-
bin. – Oczywiście obecność naszych partne-
rów na targach rozwiązałaby ten problem, 
jednak nie wszyscy odbiorcy zdołali wziąć 
w  nich udział. Tym bardziej więc pomysł 
ten przypadł im do gustu.

Wyjątkowe wzornictwo kolekcji „Ele-
gante” stanowi niebanalną propozycję 
aranżacji salonu. Za jej niepodważalny 
atut należy uznać dwa warianty wybar-
wień: orzech amerykański –  antracyt, 
palisander „Rio” –  antracyt. Eleganckie, 
piękne wzory usłojenia przebiegającego 
nieprzerwanym ciągiem nie tylko przez 
wszystkie fronty, ale również dodatkowo 
przez panel boczny, jak również błysz-
czące, polerowane powierzchnie fron-
tów, zestawione z  matowymi, czarnymi 
powierzchniami korpusów i  blatów oraz 
ciemnym szkłem antisol, idealnie podkre-
ślają niepowtarzalny charakter całej linii. 
Prostota form, różnorodność materiałów 
i  zastosowanie kontrastów kolorystycz-
nych, to bez wątpienia wyróżniki stylu 
„Elegante”. Na uwagę zasługuje także licz-
ba brył dostępnych w ramach kolekcji: wi-
tryny, witrynki, szafk i, panele RTV, komo-
dy, barki, regały i stoły – prawie wszystkie 
bryły występują w kilku wymiarach i wa-
riantach (wiszące, stojące, otwierane na 

prawą i na lewą stronę). Możliwości aran-
żacji pomieszczenia poszerzają również 
zaprojektowane specjalnie do tej kolekcji 
półki, zegary i  stacja pogody. Korpusy i 
blaty wykonano z płyty meblowej pokrytej 
lakierem matowym, zaś we frontach użyto 
okleiny naturalnej. Leitmotiv całej kolek-
cji to element korpusu w kształcie litery L, 
o różnych długościach ramion dopasowa-
nych do wielkości bryły, a także wykonana 
w  tej samej co fronty technologii cienka, 
dzieląca L-kę aplikacja. 

W meblach z  kolekcji „Elegante” za-
stosowano również szereg funkcjonalnych 
rozwiązań takich, jak: system otwierania 
szufl ad i  drzwi „push to open” czy ener-
gooszczędne, liniowe oświetlenie LED, 
z  ukrytym włącznikiem zbliżeniowym. 
Kolejnym novum, które pojawia się w tym 
systemie jest stół, w  którym środkowy 
element, tzw. zapasowy blat, obraca się 
samoczynnie i  automatycznie, gdy tylko 

pociągnie się za którykolwiek z blatów. Jak 
zapewnia Andrzej Binkowski: To zupełnie 
nowe, awangardowe rozwiązanie.

Reakcje klientów są pozytywne – przy-
znaje Andrzej Binkowski. –  Aczkolwiek 
wszyscy podkreślają, że wybór pomiędzy 
poszczególnymi okleinami bądź też rodza-
jami wykończenia jest trudny. Większość 
skłania się do zamawiania, albo uważa 
za ładniejszą, wersję w  połysku, ale nie 
brakuje takich, którzy za bezpieczniejszą 
opcję uznają wersję matową. Kupujący 
darzą nas tak dużym zaufaniem, że często 
to właśnie nam pozostawiają kwestię wy-
boru. Oczywiście o  wszystkim zdecyduje 
rynek i to on jest w tym przypadku takim 
ostatecznym sędzią. Głęboko wierzymy, że 
kolekcja będzie się cieszyć dużym powo-
dzeniem. Wszyscy zwracają uwagę, że jest 
ona zupełnie inna i że w obecnych czasach 
trudno jest o stworzenie czegoś tak świeże-
go i niepowtarzalnego. d

Mebin, przez lata koncentrując się na jakości i wypracowując swój niepowtarzalny 
styl, zdobył ogromne uznanie wśród kontrahentów i klientów. O wysokiej klasie 
produkowanych przez fi rmę mebli świadczą również dotychczasowe osiągnięcia, 
a to na pewno nie koniec wyróżnień – za najnowszą kolekcję „Elegante” producent 
otrzymał nagrodę targową Expo Areny – „Żagiel Rozwoju”. 

Elegancja do kwadratu

Mebin | Stolarstwo Import-Export | Andrzej Binkowski | 97-561 adzice | Stobiecko Szlacheckie 135
tel. +48 44 682 11 95 | mebin@mebin.pl | www.mebin.pl
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Meble Wójcik 
w przededniu jubileuszu

Systemy „Aspen” i „Falco”
w nowych, ciekawych 
dekorach dębu i orzecha, 
zgodnych z aktualnymi 
trendami wzorniczymi, to 
dwie nowości marki Meble 
Wójcik zaprezentowane na 
targach w Ostródzie. Obie 
zebrały bardzo pozytyw-
ne opinie zwiedzających. 
„Dziękujemy wszystkim 
za odwiedzenie naszego 
stoiska” – mówi Ewelina 
Wójcik, dyrektor działu 
marketingu Mebli Wójcik. 
– „I już teraz zapraszamy 
wszystkich naszych part-
nerów i przyjaciół: bądźcie 
z nami w przyszłym, wyjąt-
kowym dla nas roku, gdy 
obchodzić będziemy jubile-
usz 30 lat istnienia fi rmy.”

Wójcik Fabryka Mebli sp. z o.o. | 82-300 Elbl g | ul. Mazurska 45 | tel. +48 55 235 94 01
biuro@wojcikfm.pl | www.meblewojcik.pl
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Program „Aspen”

Program „Only”

Program „Toronto”

Program „Gobi”

Program „Falco”

mailto:biuro@wojcikfm.pl
http://www.meblewojcik.pl/
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Lectra odpowiada na wyzwania
Na targach „Furnica 2015” Lectra zaprezentuje rozwiązania do optymalizacji procesu 
produkcji mebli tapicerowanych – od projektu mebla po rozkrój tapicerki. Zwiedzający 
stoisko numer 62 w pawilonie 7A będą mogli również uzyskać informacje o możliwościach 
fi nansowania inwestycji z wykorzystaniem dotacji z Unii Europejskiej.

G łówną ideą obecności fi r-
my Lectra w Poznaniu jest 
dyskusja z  przedstawicie-
lami branży meblarskiej 

o możliwościach optymalizacji procesów 
produkcyjnych w ujęciu kompleksowym 
– od wstępnego szkicu mebla, przez pro-
jekt i wirtualny prototyp w 3D po cięcie 
pokrowca z  tkaniny lub skóry. Temu 
zagadnieniu będzie poświęcony wykład 
zaplanowany w  drugim dniu targów, 
czyli 7 października o godzinie 16.00. Na 
scenie przy Forum Trendów, specjalista 
z  fi rmy Lectra omówi „Wyzwania pro-

ducentów mebli tapicerowanych na tle 
najnowszych rozwiązań produkcyjnych” 
i pokaże „W jaki sposób światowi produ-
cenci mebli tapicerowanych zorganizo-
wali krojownię XXI wieku.”

Dodatkowo na stoisku fi rmy będzie 
można uzyskać informacje o  możliwo-
ściach fi nansowania inwestycji z  wyko-
rzystaniem funduszy z Unii Europejskiej. 
Polska jest największym benefi cjentem 
wieloletniego budżetu unijnego przyję-
tego na lata 2014-20. Jest to kolejna duża 
szansa dla polskich fi rm meblarskich na 
rozwój i wdrożenie innowacyjnych roz-

wiązań, zwłaszcza że branża ta została 
wybrana jako priorytetowa w niektórych 
regionach Polski, a co za tym idzie, bę-
dzie szczególnie wspierana i dodatkowo 
fi nansowana.

Producenci nieustannie poszukują 
sposobów na optymalizację procesów 
produkcyjnych i uważnie śledzą światowe 
trendy. Konsumenci oczekują od dostaw-
ców coraz szerszej oferty opcji, możliwo-
ści indywidualizacji mebli, wysokiej jako-
ści, krótkich terminów dostaw i  niskich 
cen. Zintegrowane rozwiązania fi rmy 
Lectra dedykowane branży meblarskiej 
są wynikiem jej wieloletniej współpracy 
z klientami i stanowią odpowiedź na wy-
zwania, przed którymi stoją dziś meblarze. 
Wyzwania te były inspiracją do tworzenia 
najnowszych programów do projektowa-
nia i  wirtualnego prototypowania mebli 
w 3D oraz systemów do rozkroju tkanin 
i  skóry, które zoptymalizują procesy roz-
woju produktu i produkcji oraz zapewnia-
ją rentowność biznesu w długoterminowej 
perspektywie. d

Lectra Oddzia  w Polsce | 02-520 Warszawa | ul. Wi niowa 40/12 | tel. 22 646 84 79 | lectra@lectra.com | www.lectra.com
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Lectra jest światowym liderem w dziedzinie zintegrowanych rozwiązań technologicz-
nych, które automatyzują, usprawniają i przyspieszają procesy projektowania i opraco-
wywania produktu oraz produkcji w przemyśle lekkim. Lectra tworzy najbardziej zaawan-
sowane, specjalistyczne oprogramowanie i systemy tnące oraz świadczy usługi pokrewne 
na wielu rynkach m.in. modowym (ubrania, dodatki, obuwie), samochodowym (fotele 
i  tapicerka samochodowa, poduszki powietrzne) i  meblarskim, a  także w  wielu innych 
segmentach rynkowych, takich jak przemysł lotniczy i morski, energii wiatrowej i sprzętu 
ochrony osobistej. Lectra obsługuje 23 tys. klientów w ponad 100 krajach; zatrudnia 1,5 
tys. pracowników, w 2014 r. osiągnęła 281 mln dolarów przychodu. Firma jest notowana 
na giełdzie Euronext. Więcej informacji na stronie www.lectra.com.

mailto:lectra@lectra.com
http://www.lectra.com/
http://www.lectra.com/
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J akie zmiany zaszły nie-
dawno w  strukturze 
organizacyjnej grupy 
Saint-Gobain?

W obrębie gru-
py utworzyliśmy dużą 

jednostkę Building Glass Europe, której 
zadaniem jest zarządzanie działalnością 
związaną ze szkłem. Nasz region jest naj-
większy i  obejmuje w  sumie 11 krajów, 
w tym Polskę, Czechy, Słowację, kraje nad-
bałtyckie i skandynawskie. Zmiana organi-
zacyjna daje duże szanse rozwoju, ale two-
rzy też nowe wyzwania, przede wszystkim 
logistyczne.

Czy cała produkcja szkła Saint-Gobain 
Glass odbywa się w Polsce?

Na terenie Europy mamy kilkana-
ście hut szkła. W Polsce jesteśmy obecni 
od 1994 roku. Cała Grupa Saint-Goba-
in zatrudnia w  naszym kraju w  sumie 6 
tys. osób, które pracują m.in. zakładach 
produkcyjnych Isover, Weber, Rigips. 
Produkcja i  przetwarzanie szkła odbywa 
się w hutach w Dąbrowie Górniczej i Ja-
roszowcu. 

Szkło produkowane jest na potrzeby re-
gionu czy całej grupy?

Zaopatrujemy dużą część regionu, a je-
śli chodzi o  szkło walcowane, posiadamy 
tylko dwie huty: w Polsce i w Niemczech. 
Nasze szkło ornamentowe trafi a m.in. do 
Włoch i  krajów południowej Europy. Je-
steśmy też wiodącym dostawcą luster do 
IKEA i  wielu znanych producentów me-
blowych. Bardzo dobrze rozwija się sprze-
daż szkła lakierowanego SGG Planilaque. 
Produkowane jest w Dąbrowie Górniczej, 
skąd zaopatrujemy dużą część Europy, ale 
są też produkty, w które zaopatrujemy cały 
świat. Przykładem jest szkło SGG Priva-
-Lite produkowane jedynie w  zakładzie 
w  Pruszkowie. To niezwykły produkt, 
zmieniający stopień przezierności pod 
wpływem napięcia. 

Dlaczego Saint-Gobain zajmuje jedno 
z  najwyższych miejsc w  rankingu naj-
bardziej innowacyjnych fi rm na świecie?

Jesteśmy postrzegani jako grupa in-
nowacyjna, dzięki młodej kadrze inży-
nierów, która tworzy niepowtarzalną ja-
kość. Jest to widoczne szczególnie w szkle 
stosowanym w  meblach i  architekturze 
wnętrz. W  rankingu, który wskazał nas, 
jako jedną z  najbardziej innowacyjnych 
fi rm, wzięto pod uwagę m.in. ilość paten-
tów złożonych w  ciągu roku, opracowa-
nych przez nasze laboratoria.

Jak rozumieją Państwo termin inno-
wacje?

Innowacje to dla nas przede wszyst-
kim zwiększanie komfortu życia. Za-
wsze myślimy o użytkownikach naszych 
produktów. Firma zaczynała w kraju od 
produkcji szkła okiennego. Znajduje ono 
zastosowanie w  każdym budynku, czy 
na fasadach obiektów użyteczności pu-
blicznej. Może być bezpieczne, antywła-
maniowe, izolujące przed hałasem i nad-
mierną ilością światła, chroniące przed 
przegrzaniem. Najbardziej dynamicznie 
rozwija się jednakże sprzedaż szkła adre-
sowanego do interioru. Nasze nowocze-
sne produkty i technologie mają na celu 
zapewnienie takiego poziomu komfortu 

i  estetyki, aby użytkownicy czuli się we 
wnętrzach przyjemnie. 

Czy mógłby Pan wskazać konkretne gru-
py innowacyjnych produktów?

Polscy inżynierowie bardzo zaan-
gażowali się w  produkcję SGG Miralite 
Pure, pierwszego na świecie lustra eko-
logicznego. Powstało ono bez ciężkich 
związków organicznych, bez ołowiu. Ba-
zowaliśmy na lakierach wodnych, dlatego 
lustro jest przyjazne tak w produkcji, jak 
też w  użytkowaniu. Kolejnym ciekawym 
przykładem jest szkło lakierowane SGG 
Planilaque Evolution oferowane w gamie 
kilkunastu kolorów, które stworzyliśmy 
wspólnie z klientami przy silnym udziale 
działu R&D. Warto również zwrócić uwa-
gę na szkło SGG Master-Soft . Opracował 
je zespół designerów z Francji, ale wypro-
dukowane zostało dzięki kwalifi kacjom 
i determinacji kadry z Jaroszowca. Zosta-
ło one uhonorowane najwyższym wyróż-
nieniem Best of the Best w prestiżowym 
międzynarodowym konkursie Red Dot 
Design Award.

Byli Państwo zaskoczeni?
Byliśmy zaskoczeni i zaszczyceni za-

razem, że możemy reprezentować nasz 
kraj obok takich marek, jak Sony, Bosch 
czy Ferrari. Cieszy nas to tym bardziej, 
że nagroda jest od niezależnego jury 
autorytetów w  dziedzinie wzornictwa 
przemysłowego, a  była to jedyna statu-
etka odbierana w Essen na scenie przez 
reprezentantów Polski. 

Proszę powiedzieć kilka słów o  nagro-
dzonym Red Dot szkle SGG Master-Soft .

SGG Master-Soft  jest szkłem walco-
wanym (ornamentowym) o  szerokim 
zastosowaniu we wnętrzach. Może być 
stosowane w  meblach, ale też jako ele-
ment kabin prysznicowych czy ścianek 
działowych lub drzwi. Jest bardzo charak-
terystyczne, w związku z tym nadaje wy-

Z Piotrem Komal , 
dyrektorem marketingu i innowacji Saint-Gobain 

Glass, rozmawia Diana Nachi o. 

ZWI KSZAJ  
KOMFORT 

Innowacje

Piotr Komala, dyrektor marke-
tingu i innowacji Saint-Gobain Glass, 
doświadczenie zawodowe zdoby-
wał w  branży związanej ze szkłem 
i  stolarką okienną. Przez wiele lat 
zajmował się rozwojem produktu, 
sprzedażą i  rozwojem rynków fi rmy 
Oknoplast. Do zespołu fi rmy Saint-
-Gobain dołączył w  2013  r. Podkre-
śla, że jest to fi rma o  nowoczesnej 
strukturze organizacyjnej, groma-
dząca ludzi, którzy wierzą w  przy-
szłość szkła i  dzięki innowacjom 
tworzą lepszy świat. 

f
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f raźny charakter całemu obiektowi. Szkło 
ma bardzo ciekawą właściwość płynnego 
rozmywania przestrzeni, która się za nim 
znajduje. Na efekt fi nalny z  pewnością 
wpłyną odwaga i kreatywność fi rm, które 
będą stosować nagrodzone szkło w  pro-
duktach oraz wnętrzach. Mogą oczywi-
ście liczyć na nasze pełne wsparcie tech-
nologiczne i marketingowe. 

Czy mogą także liczyć na stabilne ceny 
materiału?

Jeżeli chodzi o ceny szkła, a także o ceny 
luster, to od wielu lat utrzymują się na po-
dobnym poziomie. Cena jest bardzo istot-

nym elementem końcowego produktu. 
Weźmy pod uwagę drzwi. Jeśli producent 
używa tanich materiałów, to szkło na pew-
no będzie jednym z droższych elementów. 
Jeśli zaś mówimy o  segmencie premium 
w zagłębiu meblowym, jakim jest Polska, 
to szkło jest z pewnością materiałem, któ-
rego zastosowanie wpływa na design me-
bla i jest w stanie wyróżnić go znacząco na 
tle konkurencji. 

Czy na wzrost sprzedaży szkła wpływa 
coraz lepszy wizerunek tej grupy produk-
towej?

Obserwujemy takie zjawisko, ale uwa-
żam, że szkło nadal jest najbardziej niedo-
cenianym materiałem w produkcji mebli. 
Przeszkodą bywa trudność w dotarciu do 
osób zajmujących się projektowaniem. 
Wydaje mi się, że często brakuje praktycz-
nych informacji, jak ciekawe jest szkło, 
które można zastosować w meblach. Kie-
dy uda nam się zorganizować takie spo-
tkanie, zwykle towarzyszy mu zachwyt 
projektantów i  rozpoczyna się owocna 
i kreatywna współpraca. Informacje adre-
sujemy także do producentów mebli, dla 
których mamy bogatą paletę szkieł, z któ-
rych można wyprodukować zarówno me-
ble, jak i ich elementy. 

W jaki sposób Państwa produkty dostęp-
ne są w Polsce?

Za sprzedaż szkła odpowiedzialna jest 
jednostka Building Glass Europe, która 
adresuje produkty interiorowe do hurtow-
ni szkła oraz przetwórców. Ich zadaniem 
jest cięcie, obróbka, hartowanie, malowa-
nie i przygotowanie szkła pod meble oraz 
inne aplikacje. Firma Saint-Gobain Glass, 
nie współpracuje bezpośrednio z podmio-
tami zajmującymi się produkcją drzwi, 

okien czy mebli, ale jesteśmy wsparciem 
technicznym i  informacyjnym dla tych 
podmiotów. Chętnie nawiązujemy współ-
pracę z  fi rmami działającymi produkcyj-
nie w branży meblarskiej czy łazienkowej. 
Staramy się zachęcić do tego, aby wspólnie 
szkło promować np. przez tworzenie eks-
pozycji w salonach. Stwarza to możliwość 
lepszego informowania użytkownika fi nal-
nego o możliwości wyboru i lepszym do-
pasowaniu produktu do jego potrzeb. 

Jedną ze stosowanych przez Państwa 
technik wsparcia sprzedaży jest program 
Multi-Comfort. Na czym on polega?

Celem międzynarodowego projektu 
Multi-Comfort jest budowa obiektu, któ-
rego mieszkańcy będą cieszyli się 7 kom-
fortami, m.in: komfortem ekonomicznym, 
termicznym, akustycznym oraz świeżym 
powietrzem. Jednym z  komfortów jest 
również estetyka. Bardzo duży nacisk przy 
projektowaniu i  realizacji tych budynków 
kładziemy na przyjazność, ekologiczność 
i  funkcjonalność wnętrz. Szkło odgrywa 
tu kluczową rolę. Niedawno miałem przy-
jemność otworzyć taki budynek w Zielon-
kach pod Warszawą. Zastosowano w nim 
szyby, które zimą dogrzewają pomieszcze-
nia pozyskując dodatkową bezpłatną ener-
gię, oraz takie, które latem nie dopuszczają 
do przegrzania pomieszczeń. Szkło zna-

lazło również wiele zastosowań wewnątrz 
budynku. W domu, o którym mówię na-
prawdę mieszka rodzina! Jest to przykład 
domu, którego projekt powstał z  myślą 
o przyszłych użytkownikach, a szkło i inne 
materiały są tylko środkiem realizacji. Sa-
int-Gobain nie tworzy innowacji dla ran-
kingu, tylko po to, aby przełożyły się one 
na komfort życia i pracy. Docelowo dając 
nam również satysfakcję, że technologia 
służy normalnym ludziom. 

Sprzedaż wspierają również nowoczesne 
aplikacje.

Tak oczywiście, przecież tak wiele 
decyzji podejmujemy dziś dzięki Inter-
netowi. Wychodząc temu naprzeciw, 
Saint-Gobain stworzyło kilkanaście bez-
płatnych aplikacji mobilnych na iOS, An-
driod czy Windows. Dzięki nim można 
zobaczyć setki możliwości wykorzystania 
szkła i się nimi zainspirować. Najważniej-
sza jest jednakże możliwość obejrzenia 
szkła przed jego wykorzystaniem. Pierw-
szą aplikacją jest Glass Pro, gdzie można 
zobaczyć szklane fasady budynków i po-
równać je do istniejących obiektów. Na 
podstawie Glass Pro architekci lotniska 
w  Balicach zdecydowali o  rodzaju szkła 
na jego fasadę. Jeśli chodzi o  interior 
i  meble, polecamy Glass Vision. Z  po-
mocą kamerki zamontowanej w  tablecie 
czy smartfonie można oglądać otoczenie, 
a na monitorze wyświetla się wizualizacja 
wnętrza z  wybranym do niego szkłem 
ornamentowym lub lakierowanym. Taki 
obraz możemy zapisać i  wysłać zaprzy-
jaźnionemu projektantowi wnętrz. Jest to 
bardzo nowoczesna aplikacja sprzyjająca 
ostatecznym klientom, wykonawcom, jak 
również biurom architektonicznym. Na 
350-lecie grupy Saint-Gobain przygoto-
waliśmy nawet grę, w której opracowując 
innowacje ocalamy świat. 

Jakie wartości przetrwały od początku ist-
nienia fi rmy?

Historia zaczęła się w roku 1665, kiedy 
Ludwik XIV założył pierwszą manufak-
turę szkła, a  pierwszym zleceniem była 
słynna sala lustrzana w Wersalu. Do dziś 
można podziwiać, jak światło wpada do 
okien i odbija się od luster. Obecnie pro-
dukty mają zupełnie inne właściwości, 

a  organizacja przeszła ogromne zmiany. 
Dzisiaj to nie król, a klient decyduje jakie 
szkło znajdzie się w jego wnętrzach. Jed-
nym z ważniejszych atutów Saint-Gobain 
jest właśnie mocna rynkowa orientacja. 
Przykładem jest nasza organizacja, któ-
ra zintegrowała marketing i  innowacje 
w  jednym procesie. Dzięki temu, od sa-
mego początku współpracy z  klientem 
możemy mieć wpływ na efekt fi nalny 
i wspólnie tworzyć produkty zmieniające 
rzeczywistość i jakość naszego życia. 

Dziękuję za rozmowę. 

SZK O JEST Z PEWNO CI  MATERIA EM, KTÓREGO 
ZASTOSOWANIE WP YWA NA DESIGN MEBLA 

I JEST W STANIE WYRÓ NI  GO ZNACZ CO NA TLE 
KONKURENCJI. 

DZISIAJ TO NIE KRÓL, A KLIENT DECYDUJE JAKIE 
SZK O ZNAJDZIE SI  W JEGO WN TRZACH. JEDNYM 

Z WA NIEJSZYCH ATUTÓW SAINT-GOBAIN JEST 
W A NIE MOCNA RYNKOWA ORIENTACJA. PRZYK ADEM 

JEST NASZA ORGANIZACJA, KTÓRA ZINTEGROWA A 
MARKETING I INNOWACJE W JEDNYM PROCESIE.



r e k l a m a

J uż 9 października, na targach 
„Furnica” fi rma Allcomp Pol-
ska zaprezentuje urządzenia, 
które stanowią podstawę nowej 

koncepcji rozwiązań dla krojowni: cutter 
one.5 oraz lagowarkę aero. Niespodzianką 
będzie także, prezentowany na targach po 
raz pierwszy, system Ovata Cut, do rozkro-
ju owaty w bardzo wysokich nakładach.

PODNOŚ JAKOŚĆ, OPTYMALIZUJ 
KOSZTY! Automatyzacja skutecznie pod-
nosi konkurencyjność fi rm produkujących 
meble tapicerowane, coraz częściej stając 
się atutem w oczach kontrahentów poszu-
kujących zleceniobiorcy. Często staje się 
rodzajem „gwarancji” możliwości produk-
cyjnych zakładu, gwarantem niezmiennej 

jakości fi nalnego produktu oraz tego, że 
zlecenie zostanie wykonane na czas. 

W nowych maszynach do automatycz-
nego rozkroju one.5 położyliśmy szczególny 
nacisk na wysoką jakość wycinanych ele-
mentów. Od początku staraliśmy się, by było 
to urządzenie dopracowane w najdrobniej-
szych szczegółach, tnące wszystkie rodzaje 
materiałów tekstylnych. Solidne i zaprojek-
towane tak, aby pracować nieprzerwanie 
przez długi czas – Karol Tondos, specjalista 
ds. produktu w fi rmie Allcomp Polska.

Nowe maszyny nie tylko pozwalają nam 
zachować wysoką jakość wycinanych ele-
mentów, ale także pomagają zoptymalizo-
wać cały proces. Lagowarka o wzmocnionej 
konstrukcji, dostosowana do rozkładania 
bardzo ciężkich, często przekraczających 

100 kg beli materiału, przyspiesza proces la-
gowania. Maszyna one.5 zwiększa efektyw-
ność zużycia surowca. Zapraszam także do 
testowania systemu Ovata Cut, który może 
okazać się prawdziwym rarytasem dla 
wszystkich, którzy spotkali się z trudnościa-
mi przy wielowarstwowym rozkroju owaty 
– dodaje Karol Tondos.

TESTUJ NOWE ROZWIĄZANIA NA 
TARGACH „FURNICA”! Warto spraw-
dzić, jak rozwiązania technologii UNI-
CUT pozwalają na wydajniejszą pracę na 
krojowni i wkroczenie w nową fazę rozwo-
ju fi rmy. Skontaktuj się z nami: targi@all-
comp.pl, tel: 883 307 993 i odwiedź stoisko 
fi rmy Allcomp Polska na targach „Furnica 
2015”, w pawilonie 7A, stoisko 43. d

Efektywno  w parze z jako ci
Kiedy marża na meblach utrzymuje się na niskim poziomie i często „ugina” pod presją za-
mawiających, istotny staje się każdy czynnik, który może wpłynąć na zwiększenie rentow-
ności produkcji. Dodatkowo, klienci stają się coraz bardziej wymagający. Negocjując ceny, 
w żaden sposób nie odpuszczają na jakości mebla. Czy da się utrzymać najwyższą JAKOŚĆ 
produktu jednocześnie OPTYMALIZUJĄC koszty jego wytwarzania?

advertorial bran a

mailto:targi@all
http://allcomp.pl/
http://www.justcut.pl/
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C zy domy inteligent-
ne to przyszłość, czy 
może już teraźniej-
szość? 

Sięgam pamięcią 
do roku 2006, po-

nieważ takie pytanie usłyszałem również 
wtedy, gdy założyłem jedną z pierwszych 
fi rm w Polsce zajmujących się nowocze-
snymi instalacjami. Wtedy odpowiedź 
na to pytanie była czystą spekulacją. 
Dziś wystarczy spojrzeć na fakty –  we-
dług analizy Frost & Sullivan „Globalny 
rynek automatyki budynków” dochody 
branży w 2013 r. sięgnęły 5,78 mld dola-
rów. Szacuje się, że w roku 2018 osiągną 
one poziom 7,28 mld dolarów. Trend ten 
znajduje także potwierdzenie w  raporcie 
fi rmy ABI Research, z którego wynika, że 
co roku sprzedawanych jest około 2 mln 
systemów automatyki domowej. W roku 
2016 liczba ta ma wzrosnąć do 12 mln.

Moim zdaniem pytanie jest źle posta-
wione – jego właściwe brzmienie powin-
no być takie: Kiedy domy Polaków zaczną 
być świadomie wyposażane we współcze-
sne technologie?

Jak w tym kontekście umiejscowić ofero-
wane na polskim rynku systemy zarzą-
dzania budynkami? Czy zgadza się Pan 

z  opinią, że budownictwo inteligentne 
w Polsce dopiero raczkuje? 

Nie zgodzę się z  tą opinią. W  Pol-
sce, w  odróżnieniu od krajów Zacho-
du, bardzo dużo się buduje. Większość 
nowo powstających budynków komer-
cyjnych, z  uwagi na inwestorów, którzy 
są świadomi możliwości współczesnego 
rynku, jest w  standardzie wyposażana 
w systemy automatyki. Najczęściej są to 
duże fi rmy, które zatrudniają ekspertów 

do doboru odpowiednich rozwiązań. 
W domach prywatnych jest inaczej – tu-
taj właściciel decyduje o  tym, czy robić 
standardową elektrykę, tak jak robiło się 
kiedyś, czy też wybrać to, co jest na cza-
sie. Z uwagi na fakt, że klienci indywidu-

alni często nie mają dużej świadomości 
współczesnych technologii, wybudowa-
nie nowego domu często kończy się na 
bardzo słabych i nieefektywnych rozwią-
zaniach.

Od czego powinna rozpocząć się praca 
związana z doborem odpowiednich roz-
wiązań?

Praca zawsze zaczyna się od dobrej 
kawy :-).

A  gdzie należy szukać początków tej 
branży? Kiedy narodziła się idea budow-
nictwa inteligentnego na świecie i jak oce-
niłby Pan szybkość, z jaką się rozwija?

Na świecie idea ta narodziła się ponad 
40 lat temu. W Europie jednak za począt-
ki inteligentnego budownictwa można by 
uznać wczesne lata 90., czyli powstanie 
standardu EIB, dziś znanego jako KNX 
–  „języka” w  którym porozumiewają się 
„inteligentne” urządzenia. KNX jest obec-
nie jednym z  najbardziej popularnych 
systemów na rynku automatyki domu 
w Europie.

Obserwując rynek od ponad 10 lat za-
uważam bardzo dużo zmian, które nasta-
ły przede wszystkim w naszym codzien-
nym trybie życia i  dotyczą obecności 
technologii wokół nas. Nasze oswojenie 
z  technologiami, których używamy na 
co dzień, a  jednocześnie rosnące wyma-
gania dotyczące standardu i  stylu życia 
sprawiają, że coraz częściej sięgamy po to, 
co może dać nam więcej korzyści. Polska 
jednak jest wciąż konserwatywnym ryn-
kiem, do którego współczesne na świecie 
idee docierają późno. Na szczęście zaczy- f

Z Danielem Wel  em, prezesem Zarz du  rmy 
Andrew Lucas London, rozmawia Anna Szypulska.

ROZWOJU W POLSCE
Widzimy perspektywy

W POLSCE, W ODRÓ NIENIU OD KRAJÓW ZACHODU, 
BARDZO DU O SI  BUDUJE. WI KSZO  NOWO 

POWSTAJ CYCH BUDYNKÓW KOMERCYJNYCH, Z UWAGI 
NA INWESTORÓW, KTÓRZY S  WIADOMI MO LIWO CI 

WSPÓ CZESNEGO RYNKU, JEST W STANDARDZIE 
WYPOSA ANA W SYSTEMY AUTOMATYKI. NAJCZ CIEJ 

S  TO DU E FIRMY, KTÓRE ZATRUDNIAJ  EKSPERTÓW 
DO DOBORU ODPOWIEDNICH ROZWI ZA .

Dom inteligentny z zewnątrz.



Daniel Welfel – prezes Zarządu An-
drew Lucas London, fi rmy specjalizującej 
się w nowoczesnych rozwiązaniach techno-
logicznych dla domów i biur. W branży in-
teligentnych budynków od 2006 r. Od tego 
czasu zdobywał bezcenne doświadczenia 
w realizacji instalacji audiowizualnych 
i automatyki we wnętrzach komercyjnych 
i prywatnych. Uznany ekspert w dziedzinie 
wyposażenia budynków w inteligentne 
technologie, certyfi kowany m.in. dyplo-
mem prezentera CEDII, jednej z najważ-
niejszych na świecie organizacji zrzesza-
jących fi rmy zajmujące się inteligentnymi 
wnętrzami. Przewodniczący lokalnego 
komitetu organizacji CEDII w Polsce.
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na się to zmieniać i wszystko wskazuje na 
to, że przyspieszamy, co nas, czyli Andrew 
Lucas London, bardzo cieszy.

Niewątpliwie znaleźliście Państwo ryn-
kową niszę. Firma Andrew Lucas Lon-
don została założona w  2007  r. w  Lon-
dynie, a  6 lat później, w  roku 2013, 
powstało również biuro w  Warszawie. 
Co zadecydowało o wyborze lokalizacji 
właśnie w Polsce? Z jakiego względu za-
leżało Państwu na obecności na polskim 
rynku?

Wraz z  rozwojem Andrew Lucas 
London na międzynarodowych rynkach 
i  w  miarę zdobywania kolejnych presti-
żowych nagród, nasza fi rma realizowała 
coraz więcej projektów w  Europie Cen-
tralnej. Z  uwagi na łatwiejszą logistykę, 
bliskość kreatywnych ludzi, którzy są zna-
komitymi i  nieocenionymi specjalistami 
–  zarząd Andrew Lucas London posta-
nowił otworzyć swój oddział w  Polsce. 
Z drugiej zaś strony, polski rynek w po-

równaniu do Wielkiej Brytanii, czy USA 
dopiero wschodzi. Dostrzegamy w Polsce 
ogromny potencjał, a w przyszłości chce-
my realizować tu ciekawe projekty.

Proszę powiedzieć, jak koncepcja bu-
downictwa inteligentnego przyjęła się 
w Polsce, czy macie tu Państwo dużo zle-
ceń? Czy jednak zdecydowana większość 
Państwa realizacji jest ulokowana w Eu-
ropie Zachodniej?

Nie miejmy złudzeń – Polska, to jesz-
cze nie Europa Zachodnia. Zrealizowali-
śmy już tutaj jednak kilka dużych i presti-

żowych projektów, które mogą swobodnie 
konkurować z  najlepszymi realizacjami 
na świecie. Niestety informacje na temat 
większości naszych projektów są poufne 
i  nie możemy ich upubliczniać. Musicie 
mi Państwo uwierzyć na słowo –  Polak 
również potrafi . 

Skoro zaczęliśmy się poruszać w bardzo 
specyfi cznej terminologii, chciałabym, 
by przybliżył Pan naszym czytelnikom, 
co tak naprawdę kryje się pod hasłem 
„dom inteligentny”? 

Po pierwsze, dlaczego nazywamy 
domy „inteligentnymi”? Przecież one nie 
mają nic wspólnego z  inteligencją. To 
domy sterowane przez komputer, w peł-
ni zautomatyzowane i  często działające 
w  oparciu o  zaawansowane funkcje ste-
rowania, ale nie inteligentne. Domy, które 
zwykliśmy nazywać „inteligentnymi” to 
nic innego, jak komputery, które na każde 
nasze zawołanie wykonują odpowiednią 
funkcję. Jeśli ta funkcja jest dobrze zre-
alizowana, daje ona niesamowity komfort 
i  poczucie bezpieczeństwa, oszczędzając 
przy tym nasz czas i pieniądze. 

Budynki inteligentne to pojęcie na tyle 
szerokie, że mieszczą się w nim nie tylko 
domy mieszkalne. Jakie jeszcze przestrze-
nie, wnętrza, kompleksy mogą być objęte 
systemem zarządzania budynków?

Praktycznie rzecz biorąc to pojęcie od-
nosi się do każdej przestrzeni, a de facto 
nie tylko do budynków. Możemy mieć na 
przykład inteligentny parking czy ogród, 
a  także wnętrza sklepów, powierzchnie 
wystawowe, kluby i  restauracje, czy całe 
miasta. Inteligentne rozwiązania obecne 
są w całym naszym otoczeniu i ten trend 
nie zamierza się szybko odwrócić.

A  których realizacji jest więcej w  Pań-
stwa portfolio: przestrzeni prywatnych 
czy wnętrz publicznych?

Zdecydowanie prywatnych. Nasze 
realizacje to głównie rezydencje, domy 
i  apartamenty, choć stworzyliśmy tak-
że kilka prestiżowych biur dla zarządów 
bardzo wpływowych fi rm w  Polsce i  za 
granicą. 

Jak wygląda Państwa współpraca z pro-
jektantami wnętrz? Na czym polega Pań-

NASZE OSWOJENIE Z TECHNOLOGIAMI, KTÓRYCH 
U YWAMY NA CO DZIE , A JEDNOCZE NIE ROSN CE 
WYMAGANIA DOTYCZ CE STANDARDU I STYLU YCIA 

SPRAWIAJ , E CORAZ CZ CIEJ SI GAMY PO TO, CO 
MO E DA  NAM WI CEJ KORZY CI. POLSKA JEDNAK 

JEST WCI  KONSERWATYWNYM RYNKIEM, DO KTÓREGO 
WSPÓ CZESNE NA WIECIE IDEE DOCIERAJ  PÓ NO.

Technologie Andrew Lucas London znajdują zastosowanie w realizacjach luksusowych apartamentów i rezydencji. Firma 
dostarcza systemy audio-video klasy high-end, tworząc domowe sale kinowe oraz pokoje gier.

Realizacja fi rmy Andrew Lucas London w South Kensington w Londynie.



http://www.globus-wapienica.eu/
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stwa rola, a w którym momencie wkra-
cza projektant wnętrz? 

Architekt powinien mieć wizję i wie-
dzieć, jaka energia ma być odczuwalna 
w  jego wnętrzach. My dbamy o  to, aby 
wizja projektanta była dodatkowo uno-
wocześniona przy użyciu technologii. 
Najlepszy projekt to dla nas taki, w któ-
rym mamy czas przemyśleć odpowiednie 
rozwiązania na etapie papieru, pierw-
szych szkiców, czyli gdy jeszcze wszystko 
można przedyskutować i zmienić. 

Na fi rmowej stronie internetowej An-
drew Lucas London można znaleźć 
informację o tym, że projektujecie Pań-
stwo instalacje w  taki sposób, aby były 
aktualne nie tylko dziś, ale również ju-
tro. Co pozwala Państwu przewidywać 
trendy?

Bierzemy udział w  międzynarodo-
wych komitetach tworzących standardy 
dla instalacji i  systemów budynkowych. 

Jesteśmy wieloletnim członkiem organi-
zacji CEDIA, która oprócz dostarczania 
wiedzy dla środowiska budowlanego 
zajmuje się także kreowaniem międzyna-
rodowych standardów. Od prawie roku 
jesteśmy również ofi cjalnym partnerem 
fi rmy Apple, tworząc wspólnie z  nimi 
nowy standard dla domów. Wiedza, któ-
rą zdobywamy na całym świecie i  którą 
się dzielimy, pozwala nam przewidywać 
trendy i  odpowiednio się przygotować 
na zamieniające się oczekiwania naszych 
klientów. 

Czy mógłby Pan określić, jakie wzornic-
two, jakie style dominują w budynkach 
inteligentnych?

Każdy projekt jest inny, tak jak i  jego 
właściciel. Nie możemy powiedzieć, że 
jakieś wzornictwo dominuje. Dla przy-
kładu realizujemy teraz minimalistyczny 
i  nowoczesny apartament w  Warszawie, 
barokowy pałac z XVII w. oraz meczet na 
Bliskim Wschodzie – każdy z tych projek-
tów to inny styl, sposób myślenia i  inna 
wizja całej realizacji.

Czy takie czynniki, jak płeć albo wiek 
inwestora mają znaczenie przy projek-
towaniu wnętrza budynku inteligent-
nego? 

Jest wiele czynników, które musimy 
poznać, aby dobrać odpowiednie rozwią-
zania dla naszego klienta. Płeć ma bar-
dzo istotne znaczenie, tak samo jak wiek, 
lewo- lub praworęczność, język, w  któ-
rym się porozumiewamy czy też koniecz-
ność dodatkowego wsparcia ze względu 
na stopień niepełnosprawności.

Jak radzicie sobie Państwo z  przestrze-
niami, gdzie mieszka lub przebywa kil-
ku, kilkunastu, a nawet więcej użytkow-
ników i trzeba pogodzić ich potrzeby?

My jedynie doradzamy – decyzje pły-
ną od użytkowników, którzy najczęściej 
się ze sobą zgadzają, czasami idąc na ko-
nieczne kompromisy.

W przestrzeni, w której zaaranżowano jadalnię udało się zastosować najnowsze technologie, a przy okazji stworzyć 
niesamowity klimat.

Jednym z elementów defi niujących ten apartament jest wspaniale podświetlona olbrzymia ściana z biblioteką.

NIE MIEJMY Z UDZE  
– POLSKA, TO JESZCZE 

NIE EUROPA ZACHODNIA. 
ZREALIZOWALI MY JU  

TUTAJ JEDNAK KILKA DU YCH 
I PRESTI OWYCH PROJEKTÓW, 

KTÓRE MOG  SWOBODNIE 
KONKUROWA  Z NAJLEPSZYMI 

REALIZACJAMI NA WIECIE. 
NIESTETY INFORMACJE NA 
TEMAT WI KSZO CI NASZE 
PROJEKTY S  POUFNE I NIE 

MO EMY ICH UPUBLICZNIA . 
MUSICIE MI PA STWO 

UWIERZY  NA S OWO – POLAK 
RÓWNIE  POTRAFI.

DOMY, KTÓRE ZWYKLI MY NAZYWA  „INTELIGENTNYMI” 
TO NIC INNEGO JAK KOMPUTERY, KTÓRE NA KA DE 

NASZE ZAWO ANIE WYKONUJ  ODPOWIEDNI  FUNKCJ . 
JE LI TA FUNKCJA JEST DOBRZE ZREALIZOWANA, 

DAJE ONA NIESAMOWITY KOMFORT I POCZUCIE 
BEZPIECZE STWA, OSZCZ DZAJ C PRZY TYM NASZ 

CZAS I PIENI DZE.



http://lodzdesign.com/
https://www.facebook.com/BIZNESmeble
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Czy w  koncepcję domu inteligentnego 
wpisują się także meble?

Meble są dla nas bardzo ważnymi ele-
mentami. Przede wszystkim bardzo czę-
sto pozwalają nam odpowiednio ukryć 
nasze urządzenia, w taki sposób, aby były 
one niewidoczne dla oka. Jednocześnie 
w meblach wykorzystywane są nasze kon-
strukcje i mechanizmy do np.: zasłonięcia 
telewizora, wysunięcia obrazu, schowania 
sejfu czy wysunięcia szufl ady. 

Czy którąś z zakończonych już realizacji 
zaplanowałby Pan dzisiaj zupełnie ina-
czej, a z którego projektu jest Pan szcze-
gólnie dumny?

Zdarzyły mi się projekty, które z per-
spektywy czasu mógłbym zrealizować 
inaczej. Traktuję to jednak jako ciągłe 
dążenie do doskonałości. Jestem dumny 
z  każdego projektu, z  którego cieszy się 

mój klient. Największą chlubą są chyba 
jednak klienci, którzy od lat są z  nami 
oraz ci, którzy potrafi ą np. po 5 latach za-
dzwonić z nowym projektem. 

Na co kładziecie Państwo największy 
nacisk podczas pracy nad zleceniem, 
czy jest to bezpieczeństwo, komfort, czy 

może zintegrowanie najnowszych tech-
nologii?

Niewątpliwie najważniejsze jest dla 
nas bezpieczeństwo.

Z  jednej strony w  mediach coraz czę-
ściej wymienia się niezliczone atuty 
budownictwa inteligentnego, z  drugiej 
strony pojawiają się również publika-
cje, w  których poruszane są kwestie 
dotyczące właśnie bezpieczeństwa. 
Z czego wynikają te problemy z bezpie-
czeństwem i  jak można się przed nimi 
uchronić?

Zachęcam do lektury mojego artykułu 
o  domowym cyberbezpieczeństwie, któ-
ry powinien być dostępny gdzieś w  sie-
ci. Bezpieczeństwo mamy takie, jakiego 
sobie zażyczymy, np. gdy świadomie nie 
zabezpieczamy swojej sieci bezprzewo-
dowej czy wierzymy, że router kupiony 
w  dyskoncie lub za „1 zł” od dostawcy 
telewizji dobrze nas zabezpieczy przed 
atakami z  zewnątrz. Mamy dwie opcje 
– możemy się zacząć zabezpieczać lub da-
lej tkwić w iluzji bezpieczeństwa, czekając 
aż coś się wydarzy. Powtórzę – my tylko 
doradzamy, to nasz klient wybiera. 

Jakie są więc Państwa priorytety podczas 
pracy przy poszczególnych realizacjach 
i współpracy z inwestorami?

Dla nas priorytetem jest zawsze to, by 
współpraca pomiędzy wszystkimi stro-
nami opierała się na pełnym zrozumie-
niu wzajemnych oczekiwań oraz celu, do 
którego zmierzamy. Gdy dobrze się rozu-
miemy i wiemy, czego od siebie możemy 
oczekiwać –  możemy na sobie polegać, 
a to z kolei tworzy bardzo dobre podstawy 
do udanych projektów. 

Która realizacja była najdziwniejsza czy 
też najtrudniejsza, najbardziej zapadła 
Panu w pamięci?

Może to nie jest nic dziwnego, ale 
pamiętam jak odtwarzaliśmy dźwięki 
drapieżnych ptaków w ogrodzie jednego 
z  klientów po to, by kaczki nie przyla-
tywały nad jego staw. Z pozoru nic eks-
cytującego, ale wrażenia, jakie towarzy-
szyły wchodzeniu do ogrodu, gdzie nad 

W projektowaniu kuchni warto zwracać uwagę nie tylko na innowacyjne materiały, ale też na nowoczesne technologie, 
które łączą zaawansowane rozwiązania z ekologią.

Zjawiskowa, nieco futurystyczna aranżacja przestrzeni dziennej. 

ARCHITEKT POWINIEN MIE  WIZJ  I WIEDZIE , JAKA 
ENERGIA MA BY  ODCZUWALNA W JEGO WN TRZACH. 

MY DBAMY O TO, ABY WIZJA PROJEKTANTA BY A 
DODATKOWO ROZWIJANA I UNOWOCZE NIANA PRZY 
U YCIU TECHNOLOGII. NAJLEPSZY PROJEKT TO DLA 

NAS TAKI, W KTÓRYM MAMY CZAS PRZEMY LE  
ODPOWIEDNIE ROZWI ZANIA NA ETAPIE PAPIERU, 

PIERWSZYCH SZKICÓW, CZYLI GDY JESZCZE WSZYSTKO 
MO NA PRZEDYSKUTOWA  I ZMIENI .



http://brstudio.eu/
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f głową słychać było polującego jastrzębia 
– bezcenne.

A  czy są jeszcze jakieś granice, które 
aktualnie fi rma Andrew Lucas London 
chce pokonać?

Tak, jest kilka granic, które chcemy 
pokonać. Jesteśmy obecnie zaangażowani 
w  kilka innowacyjnych projektów, które 
zapowiadają stworzenie nowych, ekscy-
tujących możliwości dla użytkowników 
nowoczesnych domów. Niestety nie mogę 
szerzej o nich rozmawiać z uwagi na ścisłą 
poufność, do której jestem zobowiązany. 
Efekty naszej pracy ujrzą światło dzienne 
być może już w niedalekiej przyszłości. 

Jak nietrudno zauważyć w  ostatnim 
czasie w domach mieszkalnych pojawia 
się coraz więcej elektroniki. Czy według 
Państwa obserwacji liczba urządzeń 

bywa impulsem do stworzenia domu in-
teligentnego? 

Nie ilość tu ma znaczenie, a  jakość, 
czyli wiedza. Świadomość współczesnych 
rozwiązań to klucz do unowocześnienia 
domu każdego Polaka. 

Wiem, że koncepcja domu inteligentne-
go umożliwia np. prowadzenie statystyk 
zużycia prądu. Jakie korzyści dla miesz-
kańców mogą z tego wynikać?

Świadomość ekologiczna to pierw-
szy krok do zdrowej planety, dlatego ca-
łym sercem popieramy ten trend. Przede 
wszystkim, wiem ile zużywam. Po drugie, 
wiem ile oszczędzam, gdy przestaję zuży-
wać. To rodzi naturalną chęć oszczędza-
nia, bycia bardziej ekologicznym, a  jed-
nocześnie przyjaznym dla otoczenia. Jeśli 
samochody mają dzisiaj funkcje start/stop 
i pokazują średnie zużycie paliwa, to dla-

czego nie powinniśmy tego przenieść do 
domów?

Co w  tym momencie stanowi najwięk-
szą barierę dla bardziej zdecydowanego 
wejścia koncepcji domów inteligentnych 
na polski rynek? Domyślam się, że prze-
szkodą mogą być koszty z tym związane.

Koszty to iluzoryczna bariera. Na-
sze społeczeństwo oprócz bogacenia się 
powinno się również edukować. Warto 
budować świadomość współczesnych 
technologii i sposobów ich wykorzystania 
w stylu życia każdego z nas. 

Jak by więc Pan określił aktualny popyt 
na budownictwo inteligentne w Polsce? 
Jakie są perspektywy rozwoju, prognozy 
na przyszłość?

Najczęściej zgłaszają się do nas klienci, 
którzy wiedzą, czego chcą. Są świadomi, 
dużo zwiedzili, widzieli i  chcą podążać 
za resztą świata. To są niewątpliwie za-
chowania, które nas cieszą. Widzimy 
perspektywy rozwoju w Polsce, ponieważ 
z każdym rokiem zauważamy większe za-
interesowanie naszą ofertą.

Dziękuję za rozmowę.

INFORMACJA O FIRMIE:
Spółka Andrew Lucas London powstała 
w 2007 r. w Londynie. Jej założycielami 

są Krystian Zając i Wojciech Zając. W 
2013 r. na terenie Polski utworzono 

również oddział fi rmy, a jej przedsta-
wicielem jest Daniel Welfel pełniący 

funkcję prezesa Zarządu Andrew Lucas 
London. Firma specjalizuje się w pro-

jektowaniu oraz instalacji wysokiej 
klasy rozwiązań z zakresu tzw. wnętrz 

inteligentnych. Unikatowe technologie 
Andrew Lucas London znajdują zasto-
sowanie w realizacjach luksusowych 

apartamentów i rezydencji, biurowców 
oraz hoteli o najwyższym standardzie. 
Firma dostarcza systemy audio-video 
klasy high-end, tworzy domowe sale 
kinowe, pokoje gier, wyszukane me-

chanizmy i konstrukcje ruchome oraz 
różnego rodzaju elementy automatyki 

budynków. Systemy fi rmy zostały 
wykorzystane w wielu ekskluzywnych 

realizacjach – m.in. w Szwajcarii, 
Francji, Wielkiej Brytanii, USA oraz 
Polsce. Andrew Lucas London łączy 

wysoką technologię z najwyższej klasy 
designem. Dzięki współpracy z cenio-
nymi, doświadczonymi designerami 
i projektantami z całego świata jest 

w stanie zaproponować rozwiązania, 
które harmonijnie integrują techno-
logię w przestrzeniach mieszkalnych 
i biurowych. Andrew Lucas London 

London, jako członek-założyciel 
międzynarodowego stowarzyszenia 

w dziedzinie nowoczesnych instalacji 
dla domów – CEDIA, prowadzi cykliczne 

szkolenia dla projektantów i architek-
tów z zakresu wykorzystania współcze-
snych technologii w projektach domów, 

rezydencji i apartamentów.

Sypialnia w South Kensington w Londynie została wyposażona w niemal niewidoczne dla oka urządzenia, dyskretnie 
rozmieszczone wpisują się w charakter przestrzeni.

Nowoczesna łazienka z inteligentną instalacją fi rmy Andrew Lucas London.
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Folia EVO prezentuje si
Tegoroczna jesień upłynie dla Schattdecor zdecydowanie pod hasłem nowej folii 
– Smartfoil EVO, która promowana będzie na targach i wystawach designu. Produkt 
ten, wyróżniający się naturalnością, wytwarzany jest w polskich zakładach Schattdecor 
w Tarnowie Podgórnym oraz w Głuchołazach. Oprócz idealnej optyki, uzyskanej dzięki 
efektom synchronicznym, specjalistom z Schattdecor udało się podnieść też wytrzymałość 
produktu poprzez udoskonalenie jego czysto mechanicznych właściwości.

S martfoil EVO w postaci wzo-
ru Orzech Columbia, wyróż-
niony na początku roku pre-
stiżową nagrodą Top Design 

Award podczas targów „Arena Design 
2015”, jest fi nalistą konkursu „Dobry Wzór 
2015” i prezentowany będzie w Instytucie 
Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie 
w październiku i listopadzie br.

Dekory z kolekcji Smartfoil EVO, która 
obejmuje aktualnie już 13 wzorów, pre-
zentowane będą w stolicy również jesienią 
podczas eventu dla architektów i  projek-
tantów, organizowanego przez wielkopol-
ski Klaster Akademia Architekta.

Zdecydowanie najważniejszy będzie 
jednak debiut Schattdecor na festiwalu de-
signu w Łodzi, na którym fi rma zaprezen-
tuje efekty współpracy z poznańską School 
of Form w postaci kilkudniowych warsz-
tatów projektowania wielowymiarowej 
konstrukcji na bazie Smartfoil EVO. Po-
mysł zorganizowania warsztatów narodził 
się podczas targów „Arena Design”. Jedną 
z wytycznych do stworzenia formy wysta-
wienniczej było użycie sytemu tensegrity. 
Jest to rodzaj konstrukcji, który polega na 
wzajemnym stabilizowaniu się elementów 
rozciąganych i ściskanych. 

Powstałe na bazie tego systemu trój-
wymiarowe formy intrygują, odznacza-

jąc się wizualną lekkością i  zaskakują 
elastycznością. Instalacja, stworzona 
przez studentów, a  zrealizowana przez 
fi rmę Schattdecor zaprezentuje możli-
wości i  właściwości –  efekty optyczne 
i haptyczne nowego produktu. W pierw-
szy weekend trwania Łódź Design Festi-

val będzie też okazja do wzięcia udziału 
w otwartych warsztatach z tensegrity.

Schattdecor nie po raz pierwszy or-
ganizuje tego typu działania. Od 15 lat 
fi rma współpracuje też z  Uniwersytetem 
Artystycznym w  Poznaniu, gdzie wspól-
nie z  prof. Katarzyną Laskowską tworzy 
Program Edukacyjno-Projektowy (PE-P). 
Współpraca z  projektantami jest już na 
stałe wpisana w  działalność Schattdecor, 
a  wzornictwo to podstawowa siła napę-
dowa fi rmy. 

Kreatywny dział designu Schattdecor 
pod kierownictwem Claudii Küchen zaj-
muje się obserwacją tendencji w  różnych 
branżach, co staje się potem źródłem 
wzorniczych innowacji. Przy dzisiejszej ob-
fi tości ofert automatycznie rozwija się pra-
gnienie nadania otoczeniu osobistego cha-
rakteru. Ta potrzeba nie jest tak naprawdę 
nowa. Konsumenci już dawno zauważyli, 
iż poprzez unikalne kombinacje tworzą się 
niepowtarzalne wnętrza. Takie wartości, 
jak: oryginalność, tradycja i  autentyczność 
znów znajdują uznanie – podkreśla Clau-
dia Küchen. d

Schattdecor sp. z o.o. | 62-080 Tarnowo Podgórne | ul. Sowia 10 | tel. +48 61 816 66 00
fax + 48 61 816 67 00 | Zak ad w G ucho azach | 48-340 G ucho azy | ul. gen. Andersa 1

tel. + 48 77 408 55 00 | fax + 48 77 408 55 05 | www.schattdecor.com
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Tensegrity – podczas warsztatów w School of Form.

Fragment zwycięskiej formy, która prezentowana będzie 
podczas festiwalu w Łodzi.

Orzech Columbia na „Arenie Design”.

http://www.schattdecor.de/pl
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„Warmia Mazury Design Festival” to wyda-
rzenie, które już po raz drugi towarzyszy-
ło Międzynarodowym Targom Meblowym 
w Ostródzie, wpisując się w kalendarz imprez 
wspierających design i promujących najnow-
sze projekty. W Strefi e Polskiego Wzornic-
twa nacisk położono przede wszystkim na 
prezentację osiągnięć młodego pokolenia 
designerów. Było to również idealne miejsce 
do spotkań z projektantami oraz wymiany 
poglądów i doświadczeń podczas zorganizo-
wanych w ramach festiwalu debat.

RÓ NORODNO  JAKO ATUT

A n n a  S z y p u l s k a
W programie festiwalu nie mogło zabraknąć debat, podczas których 
dyskutowano na ważne dla polskiego wzornictwa i meblarstwa tema-
ty. W dyskusji pt. „Jak stworzyć markę w branży meblarskiej?” udział 
wzięli: (od lewej) Jerzy Osika (właściciel fi rmy Promedia), Marek 
Adamowicz (dyrektor biura Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Produ-
centów Mebli), Tadeusz Respondek (członek Rady Nadzorczej w fi rmie 
Kler), Joanna Sosnowska-Cecuła (business manager w Concordia 
Design), Leszek Raniewicz (prezes Zarządu fi rmy Amann) i Marek 
Hryniewicki (redaktor naczelny miesięcznika „BIZNES meble.pl”).

W Strefi e Polskiego Wzornictwa nie brakowało projektów, które rozsławiają 
polski design na świecie podczas wystaw m.in. w Mediolanie czy w Londynie, 
jak fotele marki Malafor czy stołki „Plop”, które zaprojektował Oskar Zięta.

„a2 system” to idea mebla modułowego wszechstronnie – wieloza-
daniowego. Projekt Agnieszki Augustynowicz powstał w odpowiedzi 
na potrzeby ludzi praktycznych, ceniących prostotę i funkcjonalność. 
Rozwiązanie przeznaczone jest dla osób mobilnych, przemieszczają-
cych się, często zmieniających miejsce pobytu, w podstawowej wersji 
został wykonany z materiału ekologicznego MDF.

Prezentacja fi rmy Impress Decor – głównego partnera wydarzenia 
– wpisywała się w kreatywną atmosferę festiwalu, a jej motywem 
przewodnim stał się dekor biały „Taxus”. Przygotowany specjalnie 
na Warmia Mazury Design Festival, w formie płyt laminowanych 
w satynowej strukturze, był podstawowym materiałem użytym do 
zaprojektowania sceny, widowni i ekspozycji Impressu. Ponad jedną 
trzecią wystawy zajmowały prototypy i druk cyfrowy. Natomiast 
na drugiej części ekspozycji pojawiły się nowoczesne folie fi nish 
z powierzchniami 3D.

Siła projektu „Prop” marki Paged Collection, którego twórcą jest Nikodem 
Szpunar, wynika z pogodzenia klasycznego stylu z minimalizmem. 
Konstrukcję mebli tworzą toczone z drewna nogi oraz sklejkowe siedzisko 
i oparcie. Tapicerowanie dodaje modelom miękkości i podkreśla ich unikalny 
charakter. W skład kolekcji wchodzą cztery wersje fotela, krzesło oraz dwie 
wersje stołka barowego.

P A T R O N A T 
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„Nowa Rzecz – Pre-
miery Produktowe” 
to ekspozycja, na 
której najnowsze 
projekty zaprezen-
towali m.in. Jacek 
Wojciech Suszek, 
Tomasz Terlecki, 
Anna Bera, Tomasz 
Łaganowski, 
Maciek Bartula 
i Biuro Kreacja.

Kolekcja „Evo”, którą dla marki Paged Collection zapro-
jektowała Agnieszka Pikus, stanowi reinterpretację 
klasycznego thonetowskiego krzesła. W projekcie „Evo” 
liczba nóg została zredukowana do trzech. Efektem 
tego zabiegu jest świeża estetycznie forma mebla. 
Pomimo zastosowania nietypowego rozwiązania kon-
strukcyjnego, modele z tej serii są zaskakująco stabilne 
i wytrzymałe. Opcjonalne tapicerowane wykończenie 
fotela zapewnia jeszcze większy komfort użytkowania.

Wystawy uczelni 
artystycznych: Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie 
i Akademii Sztuk Pięknych 
w Gdańsku, potwierdziły, 
że lada moment na rynek 
wkroczy nowe pokolenie 
odważnych i utalentowanych 
projektantów.

Wystawa „Polish Proven Design”, którą przygotowała Fundacja Formwell, 
główny organizator wydarzenia „Warmia Mazury Design Festival”, podobnie jak 
przed rokiem składała się z dwóch części: Kolekcje Autorskie i Projektanci Dla 
Producentów.

P A T R O N A T 

http://www.gaber.info.pl/
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W ramach towarzyszącego targom 
w Ostródzie „Warmia Mazury 
Design Festival” (8-11 września br.) 
Wydawnictwo meble.pl zorganizowało 
wystawę podsumowującą inicjatywę 
„Mebel Marzeń 2015”. Oprócz plansz 
przedstawiających zwycięskie 
projekty pokazaliśmy na niej także 
dwa prototypy mebli wykonane przez 
fi rmę Schattdecor.

MEBLE MARZE  W OSTRÓDZIE

A n n a  S z y p u l s k a
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Organizatorzy:

Patroni Główni:

Patroni:

Patroni Medialni:

Patroni Honorowi:

Głównym założeniem 
projektu „Szafy Miko” 
jest stworzenie 
funkcjonalnego, 
estetycznego mebla, 
dostosowanego do 
potrzeb najmłod-
szych. Pokrycie 
frontów farbą tabli-
cową daje maluchowi 
możliwość wykazania 
się twórczą inwencją. 
Projektantka – Ka-
rolina Koryniowska 
jest studentką 
Architektury Wnętrz 
na wrocławskiej Aka-
demii Sztuk Pięknych. 
Inspirację stanowił 
rysunek „Szafa i krze-
sełka”, którego autor 
to 9-letni Mikołaj Tofi l 
z Chełma.

Na wystawie inicjatywy „Mebel Marzeń 2015” pojawiły się nie tylko prace nagro-
dzone w konkursach „Mebel Dziecięcych Marzeń” i „Spełnij Dziecięce Marzenia”, ale 
też dwa niesamowite prototypy – „Szafa Miko” (proj. Karolina Koryniowska) i „Moje 
Biurko”(proj. Maria Lichota). Inicjatywie „Mebel Marzeń” patronuje „Księga Trendów” 
– unikatowa publikacja Wydawnictwa meble.pl, opisująca aktualne trendy we 
wzornictwie wnętrz przez pryzmat zmian zachodzących w stylu życia Polaków.

 „Moje Biurko” to mebel dla dzieci lubiących mieć wszystko pod ręką. Wsuwane półki 
dają możliwość szybkiej zmiany organizacji pracy i zapobiegają tworzeniu się bałaga-
nu. Projektantka – Maria Lichota jest absolwentką Wydziału Architektury Politechniki 
Poznańskiej. Inspiracją do powstania tego projektu był rysunek „Moje biurko” Zofi i 
Nowakowskiej (14 lat) z Katowic.

design wydarzenia

https://www.facebook.com/BIZNESmeble
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Targi Meblowe w Ostródzie nie ograniczają się do prezentacji handlowych. Tegoroczna 
edycja gościła Warmia Mazury Design Festival. Wydarzenie, którego głównym partnerem 
jest Impress Decor, prezentuje i promuje polskie wzornictwo. Wystawy Polish Proven 
Design, Nowa Rzecz, 225 lat polskiej porcelany, Design w miniaturze, Nowe życie – Drugi 
wymiar, Zoom na design, ASP Kraków, ASP Gdańsk, Mebel Marzeń 2015 – to panorama idei, 
projektów prototypowych i już wdrożonych do produkcji.

Z aangażowanie Impressu 
w  Warmia Mazury Design 
Festival 2015 to nie tylko 
chęć pokazania własnych 

wzorów. To misja wspierania polskie-
go wzornictwa i współpracy z młodymi 
projektantami. Festiwal jest doskonałym 
miejscem wymiany poglądów i  pomy-

słów, przez cały czas na głównej scenie 
dyskutowano o ważnych dla wzornictwa 
i meblarstwa tematach. 

Prezentacja Impressu wpisywała się 
w  kreatywną i  innowacyjną atmosferę 
festiwalu. Ponad jedną trzecią ekspozy-
cji zajmowały prototypy i  druk cyfrowy. 
W  drugiej części można było zobaczyć 

nowoczesne folie fi nish z powierzchniami 
3D. Wiodącym, „festiwalowym” dekorem 
był biały Taxus. Przygotowany specjalnie 
na Warmia Mazury Design Festival w for-
mie płyt laminowanych w satynowej struk-
turze był podstawowym materiałem do za-
projektowania sceny, widowni i ekspozycji 
Impressu. d

Impress Decor Polska Sp. z o.o. | 19-300 E k | ul. Handlowa 1 | tel. + 48 87 620 97 97
fax + 48 87 620 09 81 | polska@impress.biz | www.impress.biz
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 Impress 
na Warmia Mazury Design Festival

mailto:polska@impress.biz
http://www.impress.biz/
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Podczas tegorocznej odsłony targów 
MoOD widoczne były silne odwołania 
do tradycyjnych technik i wzrost 
zainteresowania rzemiosłem.

Szalone tempo, 
w jakim pojawiają 
się nowe rozwiązania 
technologiczne sprawia, 
że zmiany zyskują władzę 
nad nami: martwią 
nas, uszczęśliwiają, 
przynoszą optymizm 
lub niepewność. Bez 
względu na to, jak je 
przeżywamy, są to 
ekscytujące czasy dla 
tych, którzy chcą i mogą 
zrozumieć intensywność 
tych zmian i właśnie na tę 
kwestię zwrócili uwagę 
organizatorzy targów 
MoOD. W poszukiwaniu 
źródeł inspiracji 
wyłoniono trzy ważne 
tematy: „Disruptive 
Luxury”, „Ancient 
History” i „Hack The 
Colour”.

POWRÓT DO POCZ TKÓW

Targi MoOD od lat są miejscem spotkań specjalistów w dzie-
dzinie kolorystyki, materiałów, trendów i sprzedaży. Impreza 
poza kontaktami B2B daje możliwość wymiany doświadczeń 
i spostrzeżeń na temat rynkowej sytuacji.

Stałym elementem 
targów MoOD 
jest Innovation 
Platform.

MoOD 2015
Nazwa imprezy: 
Meet only Original 
Designs. Interna-
tional Trade Fair for Producers 
of Upholstery, Window and Wall 
Coverings.
Data: 8-10 września
Miejsce: Bruksela
Organizator: Textirama
Liczba wystawców: 125 fi rm
Kolejna edycja: wrzesień 2016 r.

http://www.moodbrussels.com/en


G ÓD LUKSUSU

XXI wiek jest okresem schizmy w postrzeganiu luksusu. Podczas, gdy styl glamour zaczyna być 
uważany na bogatym Zachodzie za staromodny, trwają poszukiwania tzw. boomtowns, czyli miast, 
w których zaczyna się prosperita. Do poszukiwań włącza się geopolityka. Nienasycony głód luksusu 
pojawia się wraz ze złożami ropy naftowej czy gazu łupkowego. Prawdziwym luksusem jest jednak 
altruizm. Ma to odzwierciedlenie w miękkich kształtach i ciepłych, harmonijnych kolorach. Luksus 
nie może istnieć bez emocji. Z tego powodu musimy korzystać z technologii, które będą pomocne 
w tworzeniu nowych materiałów i kształtów, w tłumaczeniu kreacji artystycznych, a szczególnie 
w zwiększeniu satysfakcji klientów. Trend „Disruptive Luxury” zdominowały tkaniny w ciemnych, 
nasyconych barwach, które delikatnie błyszczą, kusząc swą tajemniczością.

„Etoile”  Torri Lana (nagroda „Blue Drop” w kategorii „Upholstery”). „Velvet Wallcovering” De Poortere Frères (nagroda „Blue Drop w kate-
gorii „Wall Covering”).

„Brutus” Sofacover (nagroda „Blue Drop” w kategorii „Innovation”). „Gemini TCS0115” Giorgio Piovano (nagroda „Blue Drop” w kategorii 
„Contract”).

„Nashira” Omexco (nagroda „Blue Drop” w kategorii „Innovation”).

wydarzenia design
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INSTYNKT PRZETRWANIA

W trendzie „Ancient History” zawiera się o opowieść o przetrwaniu dzięki innowacjom. O znale-
ziskach archeologicznych i dziedzictwie jako źródłach inspiracji. Rzemiosło okazuje się być osta-
tecznym źródłem inspiracji dla współczesnych projektantów, a specjaliści przekonują, że najlepszą 
ochroną rzemiosła są innowacje. W tę opowieść wpisują się również toposy, czyli powtarzające się 
motywy. Są one dzisiaj tak modne jak kiedyś, ale bardziej niż kiedykolwiek ulegają reinterpreta-
cjom. W propozycjach tkanin w tym trendzie dominują odcienie niebieskiego, pojawia się kolor 
pomarańczowy oraz szarości. W tę tendencję wpisują się również motywy roślinne oraz wzory 
geometryczne, np. paski. 

„Koshi” Imatex (nagroda „Blue Drop” w kategorii „Upholstery”). 

„Pietra Grande” Giorgio Piovano (nagroda „Blue Drop” w kategorii 
„Window Covering”).

„Two-faces window covering” Dussk (nagroda „Blue Drop” w kategorii 
„Window Covering”).

„ED” Universal Textile Mills (nagroda „Blue Drop” w kategorii „Window 
Covering”). 

„Nere” Flocart (nagroda „Blue Drop” w kategorii „Wall Covering”). 

„Radio Rombo” Fidivi Tessitura Vergnano (nagroda „Blue Drop” w kate-
gorii „Innovation”).
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KOLOR JAKO RÓD O INSPIRACJI

Zespół specjalistów, odpowiedzialnych za opracowanie trendów na targi MoOD, skupił się na kolo-
rach i technikach, by pomóc projektantom lepiej stosować kolor. Barwa znalazła się więc w centrum 
i stała powodem zafascynowania tajemnicą kolorystycznych kombinacji. W ramach trendu „Hack the 
Colour”  kolory uznano za odpowiedzialne za emocje i estetykę. Do ich świata próbują się włamać 
naukowcy, zamierzają go zhakować. W rezultacie trend ten jest próbą zbliżenia się do rozwiązania 
zagadki koloru jako źródła inspiracji. Niemal niepodzielnie rządzą odcienie koloru niebieskiego, 
szczególnie modny jest kobalt.

„Dimension” B&T Textilia (nagroda „Blue Drop” w kategorii 
„Upholstery”).

„Jungle” Omexco (nagroda „Blue Drop” w kategorii „Wall Covering”).

Blue Drop Yarns Award dla F.LLI Baroni. „Richie” Bruvatex (nagroda „Blue Drop” w kategorii „Contract”). 

„New Stingray Bottle Green” Prodital Leathers (nagroda „Blue Drop” w kategorii „Contract”).
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Obserwatorzy współpracujący z „Maison & Objet” po raz kolejny 
zanalizowali zachowania konsumentów, czyniąc istotą paryskich targów 
poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: „Co jest naprawdę cenne?” Czas. 
Przestrzeń. Z pewnością życie, które jest bezcenne. W rozważania nad 
tematem przewodnim wydarzenia, czyli „Precious”, wpisują się trzy motywy: 
alchemia, kruchość i lustra.

WSZYSTKIE 
SKARBY PARY A

A n n a  S z y p u l s k a

TREND:

ALCHEMIA 
– MI DZY MAGI  
A NAUK

Lampa „Aral”, proj. 
Elisabetta Coli 
Vincenzo Arena. 

„Ope”, proj. 
David Reis, prod. 
Insane.

„Fauteuil Mortimer Mineral”, proj. 
Paco Tourté, zaprezentowano na 
ekspozycji Original French Armchair. 

„Souche”, proj. 
i prod. Crizu.

http://www.maison-objet.com/en
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TREND:

KRUCHO  
– W PRZEMIJANIU 
TE  TKWI PI KNOTE  TKWI PI KNO

„Table Trèfl e XL”, proj. AT Once, prod. 
Airborne.

„Table Basse Ayman”, proj. 
i prod. Flamant.

„Pillow 
wood”, proj. 
Invotis, 
pojawił się 
na ekspozycji 
Bergers 
Belgium.

„Refresh”, proj. Claudio San-
tambrogio, prezentowała fi rma 
Intermezzo.

„Butterfl y Ginkgo Console Table”, 
proj. i prod. Michael Aram.

„Straggle 
Extra Large” na 
ekspozycji Cravt 
Original.
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TREND:

LUSTRA 
– RZECZYWISTO  
ODWRÓCONA

„Miroirs Anesidora”, 
proj. Emmanuelle 
Boero, prod. Anesidora.

„Meuble 
Sunshine”, 
proj. i prod. 
Green Apple 
International 
Trading.

„Nordal”.

„Make up” z oferty 
Cravt Original

„Sublime Collection Salle à Manger”, proj. Rui Martins.



Niebo i ziemia 
– targowe premiery od Toptextil
Toptextil co roku uczestniczy w jesiennych targach branży meblarskiej. W tym roku kolekcje 
tkanin tej fi rmy podziwiać możemy w Bukareszcie na targach BIFE-SIM oraz na poznańskim 
„SoFabie”. Tradycją jest, że Toptextil na takich imprezach prezentuje swoje premierowe tka-
niny. W tym roku nie zawiódł i pokazał światu m.in. kolekcję „Granada” oraz kolekcję „Angel”.

K olekcja „Granada” to praw-
dziwa klasyka gatunku. Dzia-
nina ta ma włosową i miękką 
fakturę. Wspaniale układa się 

na meblu i  stanie się idealnym zwieńcze-
niem wystroju wnętrza w ciepłym i przy-
tulnym salonie. Kolekcja dostępna jest 
w 15 kolorach – klasycznych beżach i sza-
rościach oraz niebiańskich błękitach.

Druga z premier to „Angel”. Kolekcja 
jest miękką, włosową dzianiną z wyrazistą 

fakturą. Dostępna w  najmodniejszych tej 
jesieni kolorach ziemi z  małą nutką sza-
leństwa w  postaci wyrazistej i  odważnej 
czerwieni. 

Obie kolekcje przebadano w Instytu-
cie Włókiennictwa w Łodzi – otrzymały 
najwyższe noty w zakresie odporności na 
pilling i mechacenie oraz na przesunięcie 
w  szwie. Co więcej, zarówno „Angel”, 
jak i  „Granada” to dzianiny wyprodu-
kowane w jakości Cleanaboo chroniącej 

przed wchłanianiem rozlanych na mate-
riale płynów. 

Nie tylko premiery były w  centrum 
uwagi na targach. Będąca od kilku mie-
sięcy w ofercie Toptextil kolekcja „Gonza-
lez” nagrodzona został Złotym Medalem 
targów „Sofab”. Doceniono jej niezwy-
kły design, wspaniałą jakość, ale przede 
wszystkim łatwość użytkowania. Na wy-
nik wpłynęło również wiele pozytywnych 
opinii klientów. Toptextil nie spoczywa 
jednak na laurach i już szykuje kolejne nie-
spodzianki. d
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Kolekcja „Granada”

Kolekcja „Gonzalez”

Kolekcja „Angel”

advertorial design
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Nazwa imprezy: 
„Tendence”
Data: 29 sierpnia 
– 1 września br.
Miejsce: Frankfurt 
nad Menem
Organizator: Messe 
Frankfurt
Liczba wystawców: 
1.106 fi rm z 48 
krajów
Powierzchnia wysta-
wiennicza: 95 tys. m2

Liczba zwiedzają-
cych: 29 tys. osób 
z 86 krajów
Data następnej 
edycji: 27-30 sierpnia 
2016 r.
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Nowe produkty, trendy i impulsy – tak w dużym skrócie należałoby 
podsumować targi „Tendence”, które w dniach 29 sierpnia – 1 września br.
 obyły się we Frankfurcie nad Menem. Impreza od lat cieszy się dużym 
powodzeniem wśród przedstawicieli rynku wyposażenia wnętrz.

W RYTMIE „TENDENCE”

A n n a  S z y p u l s k a

Duńska marka House 
Doctor stawia na indu-
strialny styl, od czasu 
do czasu wplatając 
subtelne dodatki w cie-
płej kolorystyce, które 
tworzą niepowtarzalny 
i osobisty klimat we 
wnętrzu.

Na wystawie pt. „Cork old 
world – new world”, w ramach 
„Ecostyle”, prezentowano 
możliwości zastosowania korka 
i jego walory ekologiczne.

Scholtissek to nie tylko 
nowoczesne wzornictwo 
i know-how, ale też 
mistrzowskie rzemiosło.

Zenza to holenderska marka, 
która od 19 lat koncentruje się 

na projektowaniu i produkcji 
wyrobów przy użyciu tradycyj-

nych technik.

Eurofashion 
Homeconcepts 
specjalizuje się 
w projektowaniu 
i dystrybucji 
kolekcji mebli, 
tkanin i produktów 
wyposażenia 
wnętrz.

http://tendence.messefrankfurt.com/frankfurt/de/aussteller/willkommen.html


Z arówno garderoba, jak i duża 
szafa wnękowa to doskona-
łe rozwiązania do każdego 
domu i mieszkania. Jeśli jeste-

śmy w stanie wygospodarować przestrzeń 
głęboką na 60 cm i szeroką na minimum 
90  cm, to możemy stworzyć bardzo wy-
godną szafę wyposażoną w  akcesoria, 
które pozwolą nam z  łatwością utrzymać 
ład i  porządek. Oczywiście dysponując 
większą przestrzenią możemy wydzie-
lić osobne pomieszczenie na garderobę 
– optymalny rozmiar takiego pomieszcze-

nia to minimum 3,5  m2. Planując zakup 
szafy warto zwrócić się do stolarza, który 
pomoże zaplanować w pełni funkcjonalne 
zagospodarowanie dostępnej przestrzeni. 
Podział poszczególnych stref w szafi e musi 
być bowiem uzależniony od ilości i rodzaju 
rzeczy, które będą w niej przechowywane. 
Ubrania wymagające prasowania najwy-
godniej przechowuje się na drążkach, pan-
tografach i  specjalnie zaprojektowanych 
wieszakach na spodnie czy spódnice. 

Pozostałe rzeczy, jak dodatki, akcesoria, 
buty, warto przechowywać w  dedykowa-

nych im pojemnikach i półkach. W ofercie 
Wireli znajdziemy m.in. wysuwane kosze 
do przechowywania bielizny czy poście-
li, które można wyposażyć w trzy rodzaje 
prowadnic: najprostsze rolkowe, kulkowe 
z pełnym wysuwem i cichym domykaniem 
oraz prowadnice Wireli typu tandem, któ-
re pozwolą cieszyć się bezawaryjnym funk-
cjonowaniem całego systemu nawet przy 
dużych obciążeniach (warto je zamonto-
wać zwłaszcza przy szerokich korpusach 
na 80 czy 90 cm). Oprócz koszy mamy do 
dyspozycji też półki na buty, wieszaki na 
paski i krawaty czy kosze na pranie (w tym 
wysuwane materiałowe i  uchylane chro-
mowane lub lakierowane na kolor biały 
lub szary).

Niewątpliwą zaletą garderoby jest 
możliwość przechowywania w niej przed-
miotów o  niestandardowych wymiarach, 
które trudno upchnąć w innych miejscach 
w domu, jak deska do prasowania i odku-
rzacz. Dzięki specjalnemu uchwytowi na 
deskę i rurę od odkurzacza ich przechowy-
wanie stanie się o wiele prostsze. 

Wszystkie akcesoria marki Wireli – do 
kuchni i do garderoby – można znaleźć na 
stronie www.wireli.pl. d

r e k l a m a

Postaw na jako !
Wireli – marka specjalizująca się w produkcji wyposażenia 
do kuchni i garderoby – stawia przede wszystkim na dobrą 
jakość prowadnic i solidne wykończenie powłok. Dzięki temu 
i szerokiej ofercie asortymentowej klienci mogą cieszyć się 
funkcjonalną kuchnią i garderobą. Poniżej prezentujemy kilka 
praktycznych rad przy okazji planowania wygodnej garderoby.

WYPOSA ENIE KUCHNI I GARDEROBY

ORGANIZACJA I FUNKCJONALNO

Pó łka wysuwana na buty Hogar Plus.

Wysuwane kosze do garderoby.Pantograf z amortyzatorem tłokowym.

advertorial design
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Projekty Przemysława Mac Stopy zdobyły pięć nagród HIP (Honoring 
Industry People and Product), przyznawanych przez miesięcznik „Interior 
Design” oraz nagrodę Best of NeoCon Gold Award podczas czerwcowych 
targów „NeoCon 2015” w Chicago.

MAC JEST HIP!

Pufa „River Stone”, zaprojektowana przez Mac Stopę dla fi rmy Tonon, zdobyła nagrodę Interior Design HIP Honoree Award 2015 w trzech kategoriach: Hospitality: Lounge, Health & Wellness: 
Furniture oraz Outdoor. Zewnętrzna powłoka została wykonana z pianki poliuretanowej, dzięki czemu pufa jest niezwykle wygodna, wytrzymała, wodoodporna i łatwo się ją przenosi. 
W 100% higieniczna, nie zawiera elementów toksycznych i łatwo się czyści. Dostępna jest w wielu wersjach kolorystycznych. Doskonale prezentuje się w hotelowym lobby, salonie czy barze, 
w hotelowych pokojach i salonach oraz sypialniach i łazienkach hotelowych apartamentów, ale także na otwartych tarasach, w kawiarniach, restauracjach i w barach. Fot. Silvio Salvador.

Przemysław Mac 
Stopa z Salvatore 
Pepe, założycielem 
fi rmy Mosaico Digitale. 
Firma Mosaico Digitale 
otrzymała nagrodę 
Best of NeoCon Gold 
Award 2015 za dwa 
projekty z wykorzysta-
niem żywicy, w tym 
wyjątkowe mozaikowe 
płytki o organicznych 
kształtach zdobione 
wzorami „Trulli”, będące 
częścią „Pebble Collec-
tion” zaprojektowanej 
przez Mac Stopę dla 
Mosaico Digitale. 
Inspiracją do powstania 
wzoru były symbole ze 
starożytnych budynków 
typowych dla regionu 
Puglia we Włoszech, 
noszących właśnie 
nazwę Trulli. Symbole 
zostały przekształ-
cone komputerowo 
w trójwymiarowy fa-
lujący wzór w kolorach 
morskiego anemonu, 
nadając wzorowi 
śródziemnomorski 
klimat.



Przemysław Mac Stopa, członek International Inte-
rior Design Association (IIDA) i SARP, założyciel, główny 
architekt i projektant Massive Design, wielokrotnie 
nagradzanej pracowni architektonicznej specjalizującej 
się w projektowaniu korporacyjnych układów funk-
cjonalnych, wnętrz biurowych, przestrzeni publicznej 
i pracowni projektów wzornictwa przemysłowego. Do 
klientów Massive Design należą m.in. Google, Coca-
-Cola, Ericsson, Samsung, GlaxoSmithKline, Unilever, 
Mondelez, Cargill, Mars, Pernod Ricard, Bacardi-Mar-
tini, Credit Suisse, PwC, The Boston Consulting Group, 
Lloyd’s, Legg Mason oraz EY.
Mac Stopa jest znany ze swoich nowoczesnych, inno-
wacyjnych i niekonwencjonalnych wnętrz. Za projekt 
dla Grupy Żywiec pracownia Massive Design zdobyła 
brązowy medal w kategorii wnętrz komercyjnych na 
biennale architektonicznym Miami + Beach w USA. 
W 2013 r. Mac Stopa zaprojektował wnętrze nowo wy-
budowanego stadionu Ghelamco Arena w Gandawie 
(Belgia), które zostało nagrodzone Best of Year Hono-
ree Award 2013 w kategorii przestrzeń publiczna przez 
nowojorski miesięcznik „Interior Design”. W 2014 r. 
projekt Ghelamco Arena otrzymał nagrodę Interiors 
Award w kategorii Sport od magazynu „Contract”, pod-
czas 35. edycji Interiors Awards w Nowym Jorku jako 
najciekawsze wnętrze wśród obiektów sportowych.
Mac Stopa jest także wielokrotnie nagradzanym 
projektantem form przemysłowych i grafi cznych. Jego 
projekty otrzymały m.in. nagrody Interior Design Best 
of Year Honoree Award, Must Have, Diament Meblar-
stwa, Red Dot Design Award, Good Design Award, 
Interior Design Best of Year Award, German Design 
Award Special Mention, Best of Boutique Design/NY 
Product Design Award.
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Konsola „Move”, zaprojektowana przez Mac Stopę dla fi rmy Tonon, zdobyła nagrodę Interior Design HIP Award 
2015 w kategorii: Hospitality: Furniture. Wykonana jest z dębu amerykańskiego lub dębowych fornirowanych płyt 
MDF. Jest też dostępna w matowej czerni lub lakierowanej bieli. Najbardziej charakterystycznymi elementami tego 
projektu są półki i drzwiczki. Fronty konsoli „Move” dostępne są w dwóch wersjach. Mogą być wykonane z płyty 
MDF pokrytej okleiną z amerykańskiego orzecha lub dębu i ozdobione trójwymiarowym wykończeniem, ale można 
także zamówić wersję wyprodukowaną z innowacyjnego miękkiego w dotyku materiału o trójwymiarowej fakturze. 
Fot. Silvio Salvador.

„Pebble Collection” zaprojektowane przez Mac Stopę dla Mosaico Digitale otrzymało nagrodę Best of NeoCon Gold Award 2015. „Pebble Collection” to kolekcja płytek ściennych w gwiaź-
dzistym kształcie, składających się z żywicznych elementów o kształcie drobnych kamieni. Stosując w projekcie specjalne rozwiązanie geometryczne Mac stworzył oszałamiający efekt 
organicznej mozaiki bez widocznych podziałów pomiędzy płytkami. Dzięki nowej technologii pracy z żywicą płytki są mocne, lecz lekkie, trwałe i zarazem elastyczne, a co więcej można 
na nich odwzorować dowolny obraz, w tym także wzory grafi czne. Płytki są dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej, są przyjazne dla środowiska i w 100% wodoodporne.



   6 powodów 
dla których warto wybra  si  na 
ód  Design Festival 2015

Na program 9. edycji festiwalu składa się ponad 70 wystaw i przeszło 
200 godzin wykładów i warsztatów! Przedstawiamy wydarzenia, które 
szczególnie mogą zainteresować liderów branży meblarskiej w Polsce.
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design advertorial P A T R O N A T 

Spotkanie z MVRDV
Holenderska pracownia 
MVRDV zaprezentuje swoje 
najlepsze międzynarodowe 
projekty. Obecnie realizują 
swój pierwszy obiekt w Polsce 
– biurowiec Bałtyk w Poznaniu. 
Budynek wraz z Concordia 
Design i Podwórkiem 
stworzą unikatowy koncept 
architektoniczny Roosevelta 
22. Na wystawie pokazane 
zostaną wizualizacje, makieta 
oraz fragment innowacyjnej 
fasady. Ultracienka betonowa 
fasada została zaprojektowana 
przez MVRDV we współpracy 
z pracownią Natkaniec Olech-
nicki Architekci oraz fi rmami 
Garvest i Pozbruk. Ekspozycja 
połą czona jest z wykładem 
Nathalie de Vries, która opowie 
o wyzwaniach, jakie stoją  
przed dzisiejszą architekturą  
w kontekście nowych funkcji 
miast i zmieniają cych się  stylów 
ż ycia mieszkań ców.
Wykład odbędzie się 16 paź-
dziernika o godzinie 17.30 
w Centrum Festiwalowym 1 
przy ul. Tymienieckiego 3.

Inspiruj ce debaty i wyk ady 
Jakie czynniki mają wpływ na decyzje 
podejmowane podczas projektowania 
i jakie są ich następstwa? Jakie są 
źródła nowych technologii wdrażanych 
do masowej produkcji? Jak bada się 
i kształtuje potrzeby klientów? Jaką 
wiedzę i umiejętności powinni mieć 
współcześni projektanci? Skąd pozy-
skuje się surowce służące do produkcji 
wyposażenia wnętrz i czy można je 
ponownie przetwarzać? Z jakich źródeł 
wytwarzana jest energia zasilająca 
fabryki mebli i punkty sprzedaży? 
Które elementy procesu zakupowego 
są kluczowe z punktu widzenia klienta 
i biznesu? Jak nowe technologie wspie-
rają pracę projektantów? Jakie są nad-
chodzące trendy we wnętrzach? Swoją 
wiedzą i doświadczeniem podzielą się 
specjaliści reprezentujący takie marki, 
jak: Ceramika Paradyż, IKEA, Agitive, 
Dytron, CAD Projekt, Lako, Aquaform, 
Mikomax, Noti, Porta Drzwi, a także 
miesięcznik „BIZNES meble.pl”. 
Program dostępny na: 
www.lodzdesign.com

1

2

http://www.lodzdesign.com/
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Wsparcia dla przedsi biorców 
Gala „must have” zostanie poprzedzona pre-
zentacją Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębior-
czości. W trakcie spotkania jej przedstawiciele 
zaprezentują wyniki badań „Diagnoza stanu 
designu w Polsce w 2015” oraz najnowsze instru-
menty wsparcia oferowane przez PARP w ramach 
programów publicznych POIR i POPW, w których 
możliwe jest fi nansowanie kosztów wzornictwa. 
Wiedzę na temat budowania strategii bizneso-
wych w oparciu o design thinking będzie można 
zdobyć na wykładzie „Projektowanie strategii 
w oparciu o design. Od design thinking do design 
management” oraz warsztacie „Bez Pamięci – gra 
o przetrwanie fi rmy”. 
Program dostępny na: www.lodzdesign.com

Prezentacje trendów 
Tematyka trendów przewija się 
na tegorocznej edycji Łódź De-
sign Festival w różnych formach 
i kontekstach. Zainteresowanych 
tym wątkiem zapraszamy 
szczególnie na: „Next. Debata 
o trendach” („BIZNES meble.pl”), 
„Trend meeting. Feel free. Wyniki 
badań nad wolnością pod patro-
natem „Księgi Trendów” („BIZNES 
meble.pl”), „Trend yourself 
– wyraź siebie przez swoje wnę-
trze” (Ceramika Paradyż), „Proste 
projektowanie inspirowane 
trendami” (Ceramika Paradyż), 
„Światowe trendy we wnętrzach 
komercyjnych” (Ton Polska), 
„Poznaj najnowsze trendy 
w projektowaniu łazienki” (Roca), „Trend. Moda. Potrzeba” (ASP Łódź), „Biurowy 
ekosystem” (Kinnarps), „Siedząc w biurze tęsknisz czasem za powietrzem? Gdzie 
jest Twoja efektywność?” (Florabo/Quest CM ).
Program dostępny na: www.lodzdesign.com

Najlepsze polskie wdro enia 
Projektanci i producenci niekiedy przez cały rok pracują, aby zdążyć 
z przygotowaniem swoich premierowych prezentacji na ŁDF. Również 
w tym roku na zwiedzających czekać będzie kilka nowości, premiery 
zapowiedziały m.in. fi rmy Noti, Ton, Roca, Vox i PIU Design. Kolejną dobrą 
okazją do przyjrzenia się trendom panującym na polskim rynku jest „must 
have” – plebiscyt i wystawa wyłaniające najlepsze polskie wdrożenia. 
Wyboru dokonuje Rada Ekspertów składająca się z przedstawicieli mediów 
i najważniejszych w kraju ośrodków wzornictwa. W tym roku, w pierwszym 
etapie plebiscytu, znalazło się blisko 500 propozycji! 64 z nich otrzymało 
tytuł „must have 2015”. Uroczyste wręczenie statuetek odbędzie się 
10 października o godzinie 18.00 w Centrum Festiwalowym 1 przy 
ulicy Tymienieckiego 3 w Łodzi.

5

4

3 Strefa Projektanta 
W Strefi e Projektanta prezentowane są 
innowacyjne narzędzia i rozwiązania 
przydatne w pracy projektanta oraz 
architekta. W ramach prezentacji, szkoleń 
i warsztatów będzie można poznać 
m.in. oprogramowanie dla architektów 
CAD Projekt K&A, CATIA – wiodące na 
świecie rozwiązanie do projektowania 
produktów w 3D, a w przestrzeni 
Ceramiki Paradyż zapoznać się z trendami 
w zakresie wyposażenia wnętrz. Instytut 
Wzornictwa Przemysłowego zaprezentuje 
program „Wzornictwo – Biznes – Zysk” 
pomagający w tworzeniu profesjonalnych 
rozwiązań biznesowych, niezbędnych 
dla sprawnego wdrażania wzornictwa 
przemysłowego do produkcji.
Strefa Projektanta czynna będzie 
podczas drugiego weekendu
festiwalu (16-18 października) 
w Centrum Festiwalowym 2 przy 
ulicy Piotrkowskiej 250.

6

http://www.lodzdesign.com/
http://www.lodzdesign.com/
http://www.lodzdesign.com/
https://www.facebook.com/ksiegatrendow
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C zy na zawrotne tempo, w  jakim rozwi-
ja się kariera Krystiana Kowalskiego 
wpływ mają jego geny, talent, praco-
witość, czy kreatywność? A  może jest 
to składowa wszystkich wymienionych 
elementów? Ważne, że osiągając sukce-

sy nie traci z oczu tego, co w projektowaniu najważniejsze, 
tego, co potwierdza w każdej realizacji – najistotniejsi są lu-
dzie i ich potrzeby. Warto też podkreślić, iż ten młody pro-
jektant, który ma w swoim portfolio produkty stworzone dla 
wielu prestiżowych, polskich i  zagranicznych marek, jako 
jeden z nielicznych Polaków pracował również dla IKEA.

Odpowiedź na pytanie, co zadecydowało o tym, że wy-
brał ten zawód, z  perspektywy samego projektanta może 
być tylko jedna: Ten wybór był dla mnie czymś naturalnym 

Krystian Kowalski proces twórczy opiera na obserwacjach ludzkich 
zachowań oraz dogłębnej analizie trendów i technologii. W projektowaniu 
dąży do wypracowania inteligentnych rozwiązań, optymalnych dla marki 
i możliwości produkcyjnych. Gdy kreuje produkty o wyrafi nowanym 
i nieoczywistym charakterze, w centrum uwagi zawsze znajduje się człowiek.

NIEOCZYWISTO CI

A n n a  S z y p u l s k a

W poszukiwaniu

„Link” to koncepcja mebli 
modułowych autorstwa 
Mai Ganszyniec i Krystiana 
Kowalskiego. System został 
zaprojektowany dla fi rmy 
Marbet Style z myślą o no-
woczesnych przestrzeniach 
biurowych i publicznych. 
Umożliwia on tworzenie 
dowolnej aranżacji w zależ-
ności od funkcji i wielkości 
wnętrza. Zastosowanie tapi-
cerowanych blend pozwala 
zarówno na wyznaczanie 
oddzielnych stref w prze-
strzeniach typu open space, 
jak i na ich wyciszenie. 
Dodatkowe elementy: pufy, 
stoliki, ulotkowniki oraz ga-
zetownik są uzupełnieniem 
kolekcji „Link”. Fot. Radosław 
Kaźmierczak. 

Krzesło „Nordic”, autorstwa Krystiana Kowalskiego, jest 
jedną z nowości marki Noti. Projekt czerpie inspiracje ze 
wzornictwa skandynawskiego. Wyróżnia się charakte-
rystyczną konstrukcją łączącą nogi krzesła, a nowatorski 
sposób osadzenia oparcia to zasługa zaawansowanego 
technologicznie procesu obróbki drewna. Krzesło 
występuje w wielu wersjach kolorystycznych drewna, 
także w fornirze oraz w wersji z tapi-
cerowanym siedziskiem. Nowym 
i funkcjonalnym rozwiązaniem 
jest możliwość „ubrania” mebla 
w specjalnie zaprojektowany dla 
niego pokrowiec. Różnorodność 
użytych tkanin sprawia, że krzesło 
to sprawdzi się szczególnie w re-
stauracjach i miejscach użyteczno-
ści publicznej, ale daje także 
możliwość wprowadzenia zmian 
we wnętrzu mieszkalnym. 
Planowane jest poszerzenie 
kolekcji krzeseł „Nordic” 
także o hokery. Fot. Weronika 
Trojanowska.

Sofa „Classic”, zaprojektowana przez Krystiana Kowalskiego dla marki Comforty, 
odpowiada na najwyższe wymagania dotyczące komfortu i ergonomii. Jest meblem 
łatwym w produkcji, pozwalającym kontrolować zużycie energii i koszty materiałów. 

Jej powściągliwa, szlachetna sylwetka powstała dzięki łączeniu powtarzalnych 
elementów, uzyskanych tradycyjną techniką tapicerowania, z elementami odlewanymi 
w formie. Dzięki temu mebel zachowuje lekkość, ergonomię, miękkość i wyrafi nowane 

detale. Fot. Ernest Wińczyk.

MŁODZI PROJEKTANCI



Krystian Kowalski urodził się w 1982 r. w Warszawie, w rodzi-
nie artystów. Jego ojciec, Grzegorz Kowalski, to profesor warszawskiej 
Akademii Sztuk Pięknych, a matka Barbara Falender – znana rzeźbiarka. 
Krystian Kowalski jest absolwentem Wydziału Wzornictwa Przemysłowego 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Design Products Royal Collage of 
Art w Londynie. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w studiach 
projektowych w Warszawie, Łodzi i Mediolanie, gdzie w Studio Bellini 
stosował metodologię opartą na tworzeniu prototypów. W latach 2009-13 
współtworzył Kompott Studio, nominowane do FX International Interior 
Design Award (2010), w kategorii Breakthrough Talent of the Year. W 2013 r. 
założył własną pracownię w Warszawie – Krystian Kowalski Industrial De-
sign. W portfolio ma projekty dla marek Noti, Iker, Bellamy, Pacyga, Amica, 
IKEA, Comforty, Marbet Style, Sony i Koło.

W cyklu Młodzi Projektanci przedstawiamy sylwetki ludzi, którzy choć są na początku drogi do własnego miejsca w świecie designu to wchodzą na nią z indywidualnym, 
niepowtarzalnym i interesującym pomysłem. 
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„IKEA PS 2014” to limitowana kolekcja mebli i artykułów 
wyposażenia wnętrz, która powstała z myślą o hipsterach 

oraz osobach będących w ruchu, entuzjastach wielkomiej-
skiego stylu życia. Częsta zmiana miejsca zamieszkania 
czy wystroju wnętrza, dom o małej powierzchni, który 

musi spełniać kilka funkcji jednocześnie – to wyznaczniki 
dzisiejszych czasów. Kolekcja „IKEA PS 2014” ma sprostać tym 

wyzwaniom, dopasowując się do zmieniających się potrzeb 
i warunków, w jakich obecnie żyjemy. Dzięki funkcjonal-

nym rozwiązaniom, przystępnym cenom i wzornictwu, 
które porusza i pobudza do działania, każdy będzie mógł 

mieszkać niekonwencjonalnie, jak tylko chce i gdziekolwiek 
się przeprowadzi. Sekretarzyk trójki polskich projektantów 
– Pawła Jasiewicza, Mai Ganszyniec i Krystiana Kowalskie-

go – to bardzo funkcjonalny i mobilny mebel. Dostarcza 
dodatkowe miejsce do przechowywania oraz pracy nawet na 

bardzo małej powierzchni. Nie musi być przymocowywany do 
ściany, można go więc dowolnie przestawiać i nawet w domu 
stworzyć małe biuro. Do wyboru mebel w kolorze białym lub 

pomarańczowym. Fot. Materiały prasowe IKEA.

W gronie designeró w zaproszonych do udziału 
w projekcie „UNLTD” realizowanym przez Sony we 
współpracy z Pies Czy Suka znalazł się Krystian 
Kowalski. Zadanie polegało na stworzeniu 
unikatowych obiektów, które dopełnią formę 
nowego telewizora „Sony Bravia serii W9”. Fot. Jakub 
Certowicz.

– mówi Krystian Kowalski. – Moi rodzice są rzeźbiarzami. 
W domu przesiąkłem więc atmosferą pracy twórczej.

Został projektantem także dlatego, że dostrzegł możliwo-
ści, jakie zawód ten otwiera przed każdym, kto go wykonuje. 
Takiego podejścia mogłaby mu pozazdrościć niejedna znu-
dzona swoją pracą osoba. W tym zawodzie cenię sobie róż-
norodność obszarów, w  jakich pracuję –  stwierdza Krystian 
Kowalski. I dodaje: – Zwyczajnie nie nudzę się!

Meble zajmują najwięcej miejsca w  jego portfolio. Nie 
można go więc nie zapytać o  to: co jego zdaniem jest naj-
istotniejsze podczas projektowania mebli? Zawsze staram 
się znaleźć oryginalne cechy nowego produktu – odpowiada 
Krystian Kowalski. –  Te „nowe cechy” to nie tylko wygląd, 
materiał czy technologia, pozwalające osiągnąć zamierzony 
efekt. Produkt wyróżnić może także funkcjonalność, która 
coraz częściej będzie modyfi kowana przez użytkownika. Za 
przykład mogę podać krzesło „Nordic” dla marki Noti. Dzięki 
dodatkowym pokrowcom można „ubrać” krzesło, zmieniając 
w jednej chwili jego wygląd i komfort. Innym przykładem jest 
fotel „Oyster” dla marki Comforty, który może być uszyty na 
dwa sposoby, dzięki czemu zyskuje się oczekiwany komfort 
i wygląd mebla.

W opinii Krystiana Kowalskiego wspólny mianownik 
wszystkich projektów, które stworzył to człowiek. Zależy mi 

Krzesło „Prism” to przeznaczony głównie do 
użytku kontraktowego produkt Noti. Mebel 
projektu Krystiana Kowalskiego, wykorzystuje 
język geometrii, który, będąc analogicznym do 
szlifu kamieni szlachetnych, utożsamiany jest 
z elegancją. „Prism” to produkt wykonany w tech-
nologii pianki wtryskowej, gwarantującej komfort 
i trwałość. Zastosowanie tkanin wzbogaconych 
ciekawymi detalami w postaci przeszyć, świadczy 
o wysokiej jakości i kunszcie wykończenia. Krzesło 
dostępne jest na trzech rodzajach podstaw 
– dwóch aluminiowych – na kółkach i na 
stopkach oraz na nogach wykonanych z drewna 
bukowego. Dzięki zróżnicowanej funkcji podstaw, 
krzesło stanowi idealne rozwiązanie zarówno 
do przestrzeni biurowych, jak i hotelowych lub 
restauracyjnych. Natomiast „Prism” na drewnia-
nych nogach może znaleźć zastosowanie również 
w mieszkaniach prywatnych. Fot. Weronika 
Trojanowska.

Krzesło „Ripple” dla Comforty to zapowiedź 
linii produktów dających się łatwo 
transformować i zmieniać swój wyraz. Łączy 
ono racjonalizację produkcji opartej na tech-
nologii odlewania w formie, z wyszukanym 
kształtem, funkcjonalnością i oryginalnymi 
detalami. Ten nowy język designu gwaran-
tuje powtarzalność produkcji, doskonałą 
jakość i żywotność produktu. Pozwala też 
na kreatywną pracę nad techniką tapice-
rowania, dzięki której, w ramach jednej 
formy, uzyskać można meble różniące się 
stylistycznie. Fot. Ernest Wińczyk.

Zaprojektowany przez Krystiana Kowal-
skiego dla marki Comforty „Anvil”, jest 
funkcjonalnym, podręcznym stolikiem 
o prostej, lecz wyrazistej formie. Idealnie 
uzupełnia się z sofą a jego lekkość umoż-
liwia łatwe przestawianie wszędzie tam, 
gdzie przyda się dodatkowy, niewielki 
blat. Stalowy, sześcioramienny element 
łączący powierzchnie jest na tyle 
charakterystyczny, by stać się jedynym 
akcentem dekoracyjnym tego współcze-
snego mebla. Fot. Ernest Wińczyk.
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na projektowaniu z sensem, a to oznacza, że każdy produkt 
powinien odpowiadać na jakąś potrzebę –  podkreśla Kry-
stian Kowalski. Przyznaje, że inspiracje czerpie z otoczenia, 
technologii, ale impulsem do tworzenia bywa też konkretny 
materiał. Według niego obserwowanie innych designerów 
dostarcza wyłącznie informacji o  tym, jak odróżnić to co 
robi, od tego co już zostało powiedziane.

Krystian Kowalski za swój największy sukces uznaje 
prowadzenie fi rmy i  budowanie marki projektanta, bo jak 
mówi, samo w  sobie jest to i  wyzwaniem, i  osiągnięciem. 
Cieszę się, że na co dzień mogę realizować swoją pasję – wy-
znaje projektant.

Zapytany o bieżące projekty, opowiada o nich z wyraź-
nym entuzjazmem: Właśnie skończyłem pracę nad wyjąt-
kowym konceptem dla marki Tylko. To unikalny produkt 
w skali globalnej, którego najważniejszą cechą jest możliwość 
kastomizacji. Produkt stanowi część większego systemu, dzięki 
któremu każdy będzie mógł zaprojektować autorski przedmiot 
użytkowy i zobaczyć go w realistycznej perspektywie w otocze-
niu własnego stołu! W niedługim czasie po zaprojektowaniu, 
otrzymuje się gotowy produkt, którego można używać na co 
dzień przygotowując posiłek. Premiera odbędzie się podczas 
tegorocznej edycji „London Design Festival”, dlatego nie mogę 
jeszcze zdradzić jaki to przedmiot. d

W cyklu Młodzi Projektanci przedstawiamy sylwetki ludzi, którzy choć są na początku drogi do własnego miejsca w świecie designu to wchodzą na nią z indywidualnym, 
niepowtarzalnym i interesującym pomysłem.

Sofa „Boo” (proj. Maja Ganszyniec i Krystian Kowalski, prod. Comforty), powstała z myślą 
o swobodnym wypoczynku. Swój przytulny wygląd, doskonały komfort i funkcjonalność, 
zawdzięcza odpowiednio dobranym materiałom tapicerskim oraz technologii szycia 
pokrowca. We wzornictwie „Boo” widać silne przywiązanie do głównej cechy produktów 
marki – komfortu. Ciepłe w wyrazie, miękkie siedzisko i odpowiednio wysokie, ergono-
miczne oparcie dla pleców i głowy, wzbogacone są o starannie dopracowane tapicerowa-
ne detale. Wraz z przytulnymi poduchami tworzą one spójny stylistycznie projekt, a całość 
układa się w czytelny komunikat: to mebel niezobowiązujący, który zaprasza do relaksu 
w domowej atmosferze. Dekoracyjne obszycie, dostępne w kontrastującej kolorystyce, 
pozwala nadać „Boo” indywidualny charakter. Wartością dodaną jest system rozkładania, 
dostępny zarówno w sofi e, jak i w fotelu. Ponadto zdejmowany pokrowiec stwarza 
możliwość łatwego czyszczenia lub wymiany. W wersji na nóżkach z olejowanego drewna 
dębowego funkcja rozkładania nie jest dostępna. Fot. Ernest Wińczyk.

Krystian Kowalski ma 
w pracowni własną 

prototypownię, w której 
testuje swoje pomysły. 
Mówi o sobie, że „myśli 

i pracuje rękoma”.

Zadaniem, które postawiła przed designerami fi rma Amica, było zaprojektowanie 
funkcjonalnego produktu w atrakcyjnej cenie. Dzięki badaniom formy i funkcji przyjęto 
ciekawe rozwiązania, wyraźnie wyróżniające projekt na rynku. Optymalne rozmieszczenie 
pokręteł oraz czytelna grafi ka współtworzą przyjazny i łatwy w użyciu produkt, który 
Krystian Kowalski zrealizował we współpracy z Mają Ganszyniec. Fot. Amica.

Nowoczesny 
fotel „Oyster” 
Krystian Kowal-
ski zaprojektował 
dla marki 
Comforty. Fot. 
Ernest Wińczyk.

Linia krzeseł alumi-
niowych „Trim” fi rmy 
Iker przeznaczona jest 
do biur i przestrzeni 
publicznych, takich jak 
poczekalnie lub sale 
projekcyjne. Krzesło 
i fotel odznaczają się 
prostą i wyrafi nowaną 
formą. Krystian Kowalski 
zaprojektował je tak, aby 
w różnych zestawach 
tworzyły jednorodną 
całość. Skorzystał 
z technologii opartej 
na wycinaniu blachy 
aluminiowej laserem, 
gięciu i tapicerowaniu.
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D o udziału w warszta-
tach zaproszeni zo-
stali laureaci 8. edy-
cji konkursu „Wizja 
Wypoczynku”, zor-
ganizowanego przez 

Dobrotekę na rzecz Fundacji Piotra 
Klera. Ośmiu młodych projektantów, 
w  2-osobowych zespołach, pracując 
z czterema fi rmami meblarskimi (Kler, 
Halupczok, M + Meble i  Ragaba), wy-

pracowało prototypy mebli, w założonej 
stylistyce skandynawskiej.

W ramach Warsztatów powstało 
osiem projektów, z  których cztery zo-
stały zrealizowane (prezentujemy je na 
zdjęciach). Wszystkie prototypy można 
było oglądać do 17 września w Dobro-
tece. Wystawa prac powstałych podczas 
tegorocznych warsztatów będzie pre-
zentowana także podczas przyszłorocz-
nej „Areny Design” w Poznaniu.

Warsztaty „Dobry Tydzień Projek-
tanta” są dobrym przykładem efektyw-
nej współpracy projektantów z  produ-
centami, pozwalają im nawiązywać 
bezpośrednie relacje na płaszczyźnie 
zawodowej. Celem zarówno projektan-
tów, jak i producentów jest wzbogacenie 
obecnej oferty rynkowej o  innowacyjne 
i atrakcyjne wzorniczo produkty – pod-
kreśla Jan Cegiełka, dyrektor kreatyw-
ny Dobroteki. d

Tegoroczna, czwarta już edycja warsztatów „Dobry Tydzień Projektanta”, 
które odbyły się w dniach 1-8 września, to część wspólnej akcji 
dobrodzieńskich producentów mebli zatytułowanej „Meble i muzyka 
w Dobrodzieniu”.

TYDZIE  PROJEKTANTA
W STYLISTYCE SKANDYNAWSKIEJ

Regał modułowy „Hoppi” może mieć bardzo szerokie zastosowanie: w pokoju 
dziennym, młodzieżowym, domowym biurze lub garderobie. Rozbudowany system 
modułów zapewnia różne możliwości konfi guracji elementów do przechowywania 
oraz pracy w domu. Konstrukcja mebla umożliwia stawianie go również na środku 
pokoju w formie przegrody. Naturalne materiały i maksymalnie uproszczone rozwiąza-
nia konstrukcyjne są bezproblemowe i nawiązują do stylistyki skandynawskiej. Różne 
opcje kolorystyczne wykończeń umożliwiają kształtowanie ostatecznego wyglądu 
mebla zgodnie z własnymi upodobaniami. Projekt powstał przy współpracy Małgorza-
ty Łyszczarz i Iwo Reszczyńskiego (laureat m.in. zorganizowanego przez Wydawnictwo 
meble.pl konkursu „Mebel Marzeń 2014”) z fi rmą M+Meble.



pa dziernik 2015    BIZNES meble.pl  105

wydarzenia design
O

pr
. M

ar
ek

 H
ry

ni
ew

ic
ki

„Bojle” to system przechowywania, którego elementy 
mogą być ze sobą zestawiane w różnych konfi guracjach 
w zależności od potrzeb użytkownika. Projekt zakłada 
możliwość modułowości mebla, którego kolorystyka 
dostosowana do stylistyki skandynawskiej, bazuje na 
surowej bieli i naturalnym kolorze drewna. Projekt 
powstał przy współpracy Iwony Lisieckiej i Kingi Pawlik 
z fi rmą Halupczok.

„Slajd” to stół o lekkiej, geometrycznej i minimalistycznej 
formie – dwa blaty znajdujące się na różnych wysokościach 
rozsuwają się w płaszczyźnie poziomej. Wysunięcie dolnego 

blatu oferuje dodatkowe miejsce do spożywania posiłków, 
a jego wysokość jest szczególnie komfortowa dla dzieci. Dzięki 

możliwości przesunięcia blatu, sprzęty znajdujące się na nim, 
jednym ruchem można ukryć we wnętrzu stołu, co jest szcze-
gólnie przydatne w ograniczonych przestrzeniach mieszkań. 

Projekt powstał przy współpracy 
Joanny Walkowiak i Wojciecha 

Szczupak z fi rmą Ragaba.

Sofa „Mjuk” została zaprojektowana na bazie sta-
lowego stelaża typu wersalka z funkcją spania. 
Głównym założeniem projektowym było nawią-
zanie do stylistyki skandynawskiej i uzyskanie 
ciekawej formy, odbiegającej od standardowych 
wersalek dostępnych na rynku. Projekt został 
zrealizowany przy współpracy Patrycji Kryszczuk 
i Katarzyny Szczesnej z fi rmą Kler.
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wi ty spokój
Szukamy g bszego sensu. Modlimy si . Medytujemy. Szukamy duchowej wspólnoty. 
Wyciszamy si  w klasztornych murach. Mamy odwag  przyzna , e kochamy babci  
w moherowym berecie, wiczymy asany albo jedziemy na rekolekcje. 

Trend V

I d e e : s p o kó j ,  w s p ó l n o t a ,  p o c z u c i e  s e n s u



W poszukiwaniu sensu
Chocia  ka dy ma w asn  de  nicj  spokoju duchowego, to wszyscy lubimy go czu . 
Duchowy obszar ycia ma naturalnie g bszy wymiar ni  poziom przyjemno ci i jego 
znaczenie nie mo e by  liczone ilo ci  lajków pro  li o tematyce religijnej na fejsbuku, 
cho  te si gaj  setek tysi cy. 

„JAKO PROJEKTANT ODRZUCAM MEDYTACJ  I WYCISZENIE, 
JEDNAK MOJE MEBLE POSTRZEGANE S  JAKO UDUCHOWIONE. 

ODMAWIAM LUDZIOM DUSZY, DOSTRZEGAM J  JEDNAK 
W BLISKICH CZ OWIEKOWI PRZEDMIOTACH.” Pawe  Grunert, 

projektant

Jeśli wziąć pod uwagę fakt, że kazania 
ks. Piotra Pawlukiewicza w ciągu niespeł-
na roku obejrzało niemal 0,5 mln osób, 
a w internetowych rekolekcjach O. Adama 
Szustaka, dominikanina, twórcy portalu 
Langusta na Palmie, bierze udział ponad 
81 tys. osób, można powiedzieć, że Inter-
net stał się jednym ze współczesnych na-
rzędzi ewangelizacyjnych. Duchowe słowa 
mają swoich odbiorców, bo fejsbukowy 
profi l Dominikanów lubi ponad 40 tys. 

osób, a  posty o  tematyce religijnej publi-
kowane na Stacji7 regularnie śledzi ponad 
45,5 tys. osób. 

W czasie, kiedy mówi się o  laicyzacji 
Europy, w  Polsce nie brakuje osób, które 
publicznie mówią o  swojej wierze i  reli-
gijności. Według celebryckich mediów, 
gościem Opactwa Benedyktynów w Tyńcu 
jest nie tylko aktorka Małgorzata Kożu-
chowska. Z możliwości wyciszenia w mu-
rach klasztoru korzysta też wiele innych, 

znanych osób. Nie wszyscy pokazują swoje 
życie duchowe przed kamerami tak osten-
tacyjnie, jak Joanna Krupa, której odno-
wienie chrztu można było oglądać w jed-
nej z największych stacji telewizyjnych. Za 
pomocą kamery przekazywane są czasem 
bardzo mocne świadectwa nawrócenia, jak 
te Ani Żeńcy, Maji Frykowskiej czy Rober-
ta Lizty Friedricha na kanale Jestem Drugi 
na YouTube. 

DIANA NACHIŁO

Fotel bujany, według Pawła Grunerta, idealny mebel dla dorosłych. Kołysanie zawsze koiło nie gorzej niż zdrowaśki, oddechy, pokłony, obroty – mówi projektant. 
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„Element1” – dekor fi rmy Interprint, w kolorze nieba, boskości, wody i przestrzeni. 

Okapy marki Smeg są wytrzymałe i funkcjonalne. 
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Dr Alexander 
Poraj-Żakiej, 

dr teologii, mistrz 
ZEN i nauczyciel 

kontemplacji 
chrześcijańskiej, 

coach, doradca 
biznesu w instytu-

cie Euphonia:

Tradycyjna religijność w  Polsce jest bardzo silna. 
Praktyka religijna najczęściej odbywa się w obrębie insty-
tucji, czyli kościoła katolickiego. Ze względów historycz-
nych, ma bardzo silne powiązanie z polską tożsamością 
narodową. Nigdzie indziej tożsamość nie jest tak silnie 
związana z  religią. Bycie Szwedem, Duńczykiem czy 
Francuzem nie jest tożsame z byciem chrześcijaninem. 

Uważam, że w Polsce nie jest dobrze widziane przy-
znawanie się do praktyki duchowej, która wychodzi poza 
ramy klasycznej religii. Nie jest problemem, aby polski 
menedżer powiedział, że jest praktykującym katolikiem, 
ale przyznanie się do medytacji może narazić na śmiesz-
ność. W  krajach zachodnich sytuacja jest inna, panuje 
większa otwartość. W wielu korporacjach praktykowanie 
medytacji nie jest większym problemem. Chodzi o uważ-
ność, sposób bycia przy sobie i  postrzegania rzeczywi-
stości. Wiele osób przyznaje, że w  ten sposób chce być 
obecna tu i  teraz. Wymiernym efektem takiej praktyki 
jest wewnętrzny spokój i stabilizacja, i to w momentach 
krytycznych dla siebie, jak i fi rmy. 

Coraz więcej osób chce znaleźć w  życiu sens. Nie 
chcą najpierw zarabiać, a później żyć. Ludzie zadają so-
bie pytanie: czy jak osiągnę swoje cele będę szczęśliwy? 
Cele cały czas się zmieniają, a ich osiąganie nie przynosi 
satysfakcji. Praktyka duchowa pozwala szukać pracy, 
która daje sens i zadowolenie z codzienności. Ważna jest 
umiejętność życia teraźniejszością. Przynosi to o wiele 
lepsze efekty niż szeroko promowany work-life balance. 
Rozdzielenie na pracę i życie osobiste jest sztuczne, bo 
w każdej sytuacji jesteśmy sobą. Przez sztuczne podzia-
ły, życie zawodowe staje się bez duszy i zostaje sprowa-
dzone do celów, które są poza nim. Jednak coraz więcej 
osób zdaje sobie sprawę, że życie jest krótkie i kruche. 
Stara się żyć dobrze. Jakość życia znacząco podnosi po-
łączenie duchowości i świata biznesu. 

Po co nam duchowość? W każdym z nas jest tęsknota 
za doświadczaniem pełni. Większość religii mówi, że jest 
to możliwe po śmierci, w raju. Tymczasem, uważam, że 
doświadczanie pełni możliwe jest w  teraźniejszości: tu 
i teraz. Wszyscy dążymy do głębszego widzenia rzeczy-
wistości, ale albo nie wierzymy, że jest to możliwe, albo 
nie wiemy jak to zrobić. Używamy wielu mechanizmów 
kompensacyjnych. Można to porównać do sytuacji, kiedy 
jesteśmy głodni, ale zamiast zjeść idziemy kupić buty. Jest 
bardzo ważne, żebyśmy potrafi li nazwać nasze potrzeby, 
zakończyć iluzje oraz produkcję niespełnionych nadziei 
mających za cel ucieczkę od teraźniejszości. Mamy zo-
baczyć wachlarz potrzeb, którymi trzeba się zająć. Mu-
simy żyć odpowiedzialnie, zapracować na swoje życie, 
ale praca nie może być destrukcyjna ani dla nas, ani dla 
środowiska, ani dla związanych z nami osób. Pozwala na 
to praktyka uważności i teraźniejszości. Umożliwia wgląd 
w rzeczywistość, jako jedność. 

KOMENTARZ:

Ze stołami z serii T, sofą „Monolite High” i stolikiem „Monolite” fi rmy Kin-
narps, praca zespołowa przebiegała będzie jeszcze łatwiej i sprawniej. 

Naturalna wełna i ekologiczna bawełna tworzą wytrzymałą tkaninę 
„Clark” fi rmy Toptextil. 
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Klub podró nika
Pó ki w ksi garniach wype niaj  ksi ki podró nicze i przewodniki do bli szych 
i dalszych miejsc. Nasze ycie wype nia si  niepowtarzalnymi wspomnieniami z wypraw 
na miar  wielkich reporta ystów. Wracamy i za chwil  t sknimy, eby znów gdzie  
pojecha . Na przyk ad za granic , na rodzinne wakacje z pe n  obs ug .

Trend VI

I d e e : o t w a r t o ś ć ,  c i e k a wo ś ć ,  f a n t a z j a



Poznaj wiat, poznaj ludzi
Dla egzotycznego s o ca, powietrza i widoków jeste my gotowi szybko spakowa  
walizk  i lecie  na drugi koniec wiata. Cho by natychmiast!

„PROJEKTOWANIE JEST Z O ONYM PROCESEM I PRZYPOMINA 
TROCH  EKSCYTUJ C  PODRÓ  W NIEZNANE. TAK NAPRAWD  

NIGDY NIE WIADOMO, CZYM SI  ONA ZAKO CZY. SUKCES 
PRODUKTU ZALE Y BOWIEM OD WIELU CZYNNIKÓW, A ROL  

PROJEKTANTA JEST TE WSZYSTKIE ELEMENTY SPI  W JEDNO.” 
Jan Lutyk, projektant. 

Nie przerażają nas ani plajtujące biu-
ra podróży, ani polityczne zawieruchy. 
Jak tylko jest możliwość – jedziemy lub 
lecimy. Sami, albo z rodziną. Wersja dla 
najodważniejszych: podróż z  małymi 
dziećmi. Jak przekonują rodzice-blo-
gerzy, wszystko da się zorganizować 
i  wspólnie czerpać radość z  podróży. 
Można się do niej przygotować znacz-

nie wcześniej, czytając coraz liczniejsze 
blogi podróżnicze. Apetyt zaostrzają 
również tematyczne festiwale. W  głę-
bi ducha marzymy o  byciu pionierem, 
odkryciu nieznanych nikomu lądów. 
W  trakcie imprez podróżniczych po-
znajemy podobnych do siebie ludzi 
z  pasją odkrywców. Miejsce na nowe 
znajomości jest też w sieci. Popularność 

zyskuje couchsurfi ng pozwalający przy-
jąć gości, ale i samemu zostać ugoszczo-
nym w innym mieście. Osoby kochające 
ponad wszystko własną kanapę zawsze 
mogą mieć z nią kontakt, jednocześnie 
czytając coraz liczniejsze reportaże 
z podróży publikowane w książkach lub 
w prasie. 

DIANA NACHIŁO

Prototyp marynarki-balonu, który miał pomóc urzeczywistnić marzenia z dzieciństwa o prze-
ciwstawieniu się siłom grawitacji i kontrolowanym unoszeniu w powietrzu. Projekt wspólny 
Jana Lutyka i Jerzego Sołtyka.

Stołek „Ribbon” w całości wykonany ze sklejki, materiału taniego, lokalnego 
i naturalnego. Modularność konstrukcji tworzy harmonijny kształt stołka oparty na 
trójkącie równobocznym. 
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Stoły „Foldex” i krzesła z serii 
5000 fi rmy Kinnarps.

Tkanina „Asper” 
z kolekcji Toptextil 

Design fi rmy Top-
textil.

Tkanina „Me-
lanpus” z ko-
lekcji Toptextil 
Design fi rmy 
Toptextil.

„Ivanova” z ko-
lekcji Toptextil 
Design fi rmy 
Toptextil.
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Jarosław Michalak, 
podróżnik i organizator Dolnośląskiego Festiwalu 

Podróżników 17 Południk:

Na dobrą sprawę, wszyscy podróżujemy. 
Jedni poszukują przygód, inni wolą poleżeć 
pod palmą. Łączy nas to, że podróżowanie 
jest formą spędzania czasu wolnego. Lubię po-
dróżować i łączyć tę pasję z zainteresowaniem 
motoryzacją. Pomysł stworzenia festiwalu 
podróżniczego przyszedł zupełnie naturalnie. 
Jego tegoroczna, 4. edycja zgromadziła ok. 500 
osób. Celowo organizujemy festiwal w jednym 
z  najpiękniejszych miejsc na Dolnym Śląsku 
–  w miejscowości Pasterka w  Górach Stoło-
wych. Pobyt poza miastem sprzyja lepszemu 
poznaniu się i integracji. Staram się zapraszać 
ludzi z autentyczną pasją, którą potrafi ą zara-
zić słuchaczy. Niestety, jak wiele innych rze-
czy, podróże również się komercjalizują i nie 
każdy, kto rusza w świat robi to z prawdziwą 
pasją i  zaangażowaniem. Część osób z  góry 
ukierunkowana jest na stworzenie produktu 
ze swojej podróży, a  to zazwyczaj zabija jej 
spontaniczność i autentyczność. Zależy mi na 
tym, aby festiwal integrował osoby o podobnej 
wrażliwości. To się udaje. Większość uczestni-
ków festiwalu to podróżnicy, nierzadko o im-
ponującym dorobku. Wielu z  nich prowadzi 
własne blogi podróżnicze. Przyjeżdżają aby 
się wzajemnie poznać, podzielić wrażenia-
mi, wymienić doświadczeniami, po prostu 
spędzić trochę czasu ze sobą. Ale są też tacy, 
którzy przychodzą na spotkania festiwalowe, 
żeby zwyczajnie posłuchać ciekawych opo-
wieści. Trochę tak, jak się przychodzi do kina 
na dobry fi lm i  spotkanie z  jego reżyserem. 
Chcą miło spędzić czas, a u nas są ciekawi lu-
dzie i niepowtarzalny klimat. Niepowtarzalne 
są też pełne emocji opowieści podróżników. 
Oczywiście, dzięki Internetowi można dowie-
dzieć się wszystkiego, ale nie o to chodzi. Nie 
wystarczy przekazać informacje merytorycz-
ne, trzeba umieć stworzyć z tego opowieść. 

Rzeczywiście, Polacy podróżują coraz czę-
ściej. Powody są dość oczywiste: staliśmy się 
trochę bardziej zamożni i dzięki temu świat się 
dla nas otworzył. Zrobiliśmy się bardziej mo-
bilni. Większą skłonność do podróży mają na-
turalnie ludzie młodzi. Są ciekawi świata, chcą 
poznawać nowe rzeczy. Podróżnicy to zwykle 
osoby szukające nie tylko wrażeń, ale i prawdy 
o człowieku żyjącym w innej części świata.

KOMENTARZ:

Chętnie podróżujemy, a do naszych domów wprowadzamy smak pieprzu i wani-
lii oraz ducha nieustraszonych pionierów i podróżników. W ofercie Interprint do 
tego stylu odwołują się takie dekory, jak „Nelson” czy „Rockpile” oraz przypomi-
nający pustynny piasek lub lekko wypłowiałe khaki „Citrus 2”.

Urządzenia do przechowywania żywności i napojów marki Smeg.
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WYRAZ 
TALENTU

Ka de drzewo jest 
inne, cho  buduj  

je korzenie, pie  
i korona. Z prostych 

ga zek uk adaj  
si  niepowtarzalne 

kszta ty. Talent 
projektanta to równie  
kreatywna si a natury. 

Pozwala z o y  proste 
linie w oryginalne 

produkty.

Manu, proj. 
Studio Rygalik, 
Paged

Lochness, 
proj. Piero 
Lissoni, 
Capellini

CrossArt, Presotto

Plockepinn, 
Kinnarps

Stołki Nerd, Muuto
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Parentesit, 
Arper

Lampa Suspension, 
proj. Lenny Kravitz, 
Delightfull

Dywan Rose, Calligaris

Dywan Vario, proj. 
Tina Ratzer, Muuto

Decanter, proj. Studio DINN!, Passoni Nature

Jam, Calligaris
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LISBOA
„Lisboa” to reprodukcja cementowych, prasowanych płytek podłogowych, tzw. „hydraulic tiles”. To stara, 
ale do dzisiaj stosowana technologia wytłaczania płytek z geometrycznymi wzorami, tworzonymi przez 
matrycę i pigmenty. „Lisboa” jest wielokolorowa a każdy jej fragment jest niepowtarzalny i naturalnie 
niedoskonały. To idealny dekor na blaty kuchenne oraz akcenty dekoracyjne frontów mebli.
PRODUCENT: Impress Decor

MISTRAL
Ten nowoczesny i uniwersalny system fi rmy Restol przeznaczony jest do salonu, pokoju dziennego 
i młodzieżowego. Cechą wyróżniającą tę kolekcję jest możliwość komponowania ostatecznego wyglądu 
mebla przez docelowego użytkownika. Poprzez odpowiedni dobór koloru frontów (do wyboru są: 
biały, kremowy, cappuccino, czarny i dąb czarny) do korpusów w kolorze „Sanremo Rustic” klient ma 
możliwość dowolnego kreowania charakteru wnętrza. W ramach kolekcji dostępnych jest 18 elementów, 
pozwalających na nowoczesną aranżację przestrzeni. Korpusy wykonano z płyty wiórowej laminowanej 
o grubości 16 mm, oklejonej obrzeżem PCV, natomiast fronty – z płyty MDF o grubości 19 mm, oklejonej 
folią PCV. „Mistral” jest systemem bezuchwytowym, wyposażonym w szufl ady z systemem samodociągu 
fi rmy Häfele. Wszystkie elementy szklane wykonano ze szkła hartowanego zapewniającego bezpieczeń-
stwo użytkowania. Opcjonalnie można zamówić oświetlenie diodowe w kolorze ciepła biel.
PRODUCENT: Restol

CAPELLA
Nowa seria foteli obrotowych 
„Capella” (proj. Johan Larsvall) 
to ukłon w stronę swobody 
ruchu. Sercem foteli jest 
innowacyjny mechanizm 
„FreeMotion”, który sprawia, 
że gdy siedzimy na fotelu 
nasze ciało nadal się porusza, 
poniekąd bezwiednie, dzięki 
czemu zapewniamy sobie tzw. 
siedzenie aktywne. Fotele 
„Capella” dostępne są w wielu 
różnych wersjach. Detale 
oferowane są w opcji białej, 
polerowanej lub czarnej. 
Do fotela można również 
dobrać dowolną tapicerkę 
z oferty marki Kinnarps, co 
daje użytkownikom szerokie 
możliwości w zakresie 
personalizacji produktu.
DYSTRYBUTOR: Kinnarps 
Polska

G 480
Nowa okleiniarka „G 480” marki Felder to top model w klasie kompaktowych okleiniarek prostolinio-
wych. Do standardowego wyposażenia maszyny należy już agregat frezowania wstępnego z frezami 
diamentowymi oraz bardzo nowoczesny agregat do zaokrąglania czołowego naroży. Kolejnym 
wyróżnikiem okleiniarki jest seryjnie wbudowany system Feldera „Quick-Set”, który umożliwia szybkie 
i bardzo precyzyjne ustawienie agregatów pod stosowane obrzeże z wykorzystaniem jego próbki. Wraz 
z wyposażeniem opcjonalnym w postaci agregatu cykliny profi lowej, płaskiej bądź agregatu polerki, 
urządzenie zapewnia optymalny wynik końcowy, niezależnie od wymagań. Okleiniarka „G 480” to 
maksymalna wydajność oraz perfekcyjna, kompleksowa obróbka obrzeży przy najmniejszym zapotrze-
bowaniu na miejsce. Dodatkowym atutem maszyny jest jej bardzo atrakcyjna cena.
PRODUCENT: Felder

HUBERTUS SUPER MAT
„Hubertus Super Mat” jest nową propozycją materiałów do produkcji mebli, której premiera będzie 
miała miejsce na stoisku fi rmy Hubertus podczas tegorocznych targów „Furnica”. Płyty i fronty meblowe 
będą dostępne w bogatej kolorystyce. Jednorodna i trwale matowa powierzchnia tego materiału, 
poza ciekawymi efektami wizualnymi, cechuje się również zwiększoną odpornością na wchłanianie 
tłuszczów, zarysowania, działanie promieniowania UV i wybłyszczenie.
PRODUCENT: Hubertus Design

Nowościami
JESIEŃ SIĘ 
ZACZYNA

fot. Hubertus Design
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VISTA, COTE I ARCO
Nowe rączki „Vista”, „Cote” i „Arco”, oprócz dopasowanego do nowoczesnych wnętrz designu, swoją 
konstrukcją zapewniają łatwy pochwyt i efektywną pracę systemu, bez względu na wielkość skrzydła, 
które może ważyć nawet do 50 kg. Rączki zostały wyposażone w gniazdo pod wsuwaną szczotkę 
przeciwkurzową, pogłębienia maskujące płaszczyznę cięcia listew poziomych oraz gniazdo do zamoco-
wania prowadnika, zabezpieczające prowadnik przed obrotem w trakcie użytkowania. W zależności od 
grubości i rodzaju wypełnienia, klienci mają do wyboru kilka systemów, opartych na nowych rączkach. 
Jako wypełnienie rączek „Cote” i „Vista” mogą zastosować płytę o grubości 18 mm, ale również ramę 
aluminiową do wypełnień płytą meblową o grubości 18 mm lub 4 mm szkło, a w przypadku rączki „Arco” 
– płytę o grubości 10 mm lub 4 mm szkło. 
DYSTRYBUTOR: GTV

ACREN
Nowe płyty mineralno-akrylowe „Acren” stworzone zostały ze stuprocentowej żywicy akrylowej i wy-
sokojakościowych wypełniaczy, dlatego łączą w sobie najlepsze cechy obu tych składników. Można je 
stosować do wykonywania blatów kuchennych, łazienkowych i stołowych, lad recepcyjnych i barów oraz 
jako obudowy umywalek, wanien i brodzików. Mogą służyć także do produkcji wyjątkowo efektownych 
materiałów dekoracyjnych. Ich powierzchnia, choć przypomina szlifowany kamień, jest ciepła w dotyku. 
Kompozyt mineralno-akrylowy to nieporowaty materiał odporny na wysokie temperatury (nawet do 
210˚C), całkowicie opierający się działaniu wilgoci i ingerencji płynów. Dzięki temu jego płaszczyzna nie 
plami się, nie zmienia koloru i jest odporna na działanie chemikaliów. Brak mikroporów uniemożliwia 
namnażanie się zarazków, hamuje rozwój bakterii i grzybów, zapewniając sterylną czystość powierzch-
ni, gwarantowaną przez Atest Higieniczny PZH. 
DYSTRYBUTOR: DLH Poland

KRISTALINE REFLEX
Lustrzana płyta „Kristaline Refl ex” to produkt wytwarzany w innowacyjnej technologii koekstruzji 
szkła akrylowego – PMMA o wysokiej przezroczystości i odporności na promieniowanie UV, ze srebrną 
warstwą odbijającą światło. Wyrób ten może z powodzeniem zastępować lustra szklane stosowane 
w produkcji mebli i stolarki drzwiowej. Lustro akrylowe jest nietłukące i ma niższą masę niż szklane. 
Nadaje się zarówno do produkcji wielkoseryjnej, jak i jednostkowej, gdyż cięcie oraz wiercenie może być 
wykonywane zwykłymi narzędziami do obróbki drewna czy płyt drewnopochodnych, a klejenie na po-
wierzchnię – powszechnie stosowanymi klejami PVAC. Płyty w arkuszach o wymiarach 1.220x2.440 mm 
i grubości 2 mm dostępne są od jednej sztuki z magazynu fi rmy Gaber w Dobrodzieniu.
DYSTRYBUTOR: Gaber

SHETLAND
Program „Shetland” to kolekcja urzekająca prostą elegancją. Bryły w naturalnym dekorze „Dąb 
Shetland” idealnie pasują do nowoczesnych wnętrz. Korpusy i fronty wykonano z wysokiej jakości płyty 
laminowanej o zwiększonej odporności, dzięki czemu meble mogą służyć przez wiele lat. Ciekawy 
zabieg stylistyczny, wprowadzający kontrastowy, szary kolor wnęk w poszczególnych bryłach, zapewnia 
elegancki i niebanalny wygląd. W ofercie można znaleźć m.in. witryny, komody, szafy i biurko. Kolekcja 
doskonale nadaje się do umeblowania pokoju dziennego, jadalni, pokoju do pracy, a także – dzięki 
pojemnym szafom – garderoby. „Shetland” to idealna propozycja dla osób ceniących naturalność, 
prostotę i dyskretną elegancję. 
PRODUCENT: Meble Wójcik

COLOUR
Nowa kolekcja „Colour” marki Cersanit daje możliwość stworzenia łazienki dopasowanej do indywi-
dualnych potrzeb domowników. Modułowe meble w atrakcyjnych odcieniach tworzą niecodzienną, 
trójwymiarową dekorację ściany i pozwalają się cieszyć własną, spersonalizowaną strefą kąpielową. 
Fronty szafek dostępne są w czterech kolorach: błękitnym, żółtym, białym i szarym. Idealnie gładkie, 
pozbawione uchwytów fronty gwarantują nie tylko łatwość czyszczenia, ale przede wszystkim ciekawą, 
minimalistyczną estetykę całości. Komfort użytkowania mebli zapewnia zastosowanie systemu „push 
to open” i mechanizmu samodomykania. Wygodne moduły szafek można w łatwy sposób ze sobą 
zestawiać, tworząc spójne, geometryczne kompozycje. Uzupełnieniem serii jest pasująca stylistycznie 
ceramika: kompakt, miska zawieszana i umywalki 60, 55 i 50 cm.
PRODUCENT: Cersanit
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LICZBA ZAREJESTROWANYCH PODMIOTÓW 
W KATEGORII FRYZJERSTWO I POZOSTA E 
ZABIEGI KOSMETYCZNE (PKD 9602Z)

  03-2015 IV kw. 2014 IV kw. 2013 IV kw. 2012 IV kw. 2011 IV kw. 2010

Dolno l skie 5235 5321 5058 4895 4906 4922

Kujawsko-pomorskie 3193 3250 3133 3007 2986 2991

Lubelskie  2957 2979 2773 2745 2726 2774

Lubuskie  2057 2076 2009 1965 1957 1998

ódzkie  4160 4215 4073 4000 3964 4005

Ma opolskie 5423 5494 5172 5051 4941 4934

Mazowieckie 10536 10622 10003 9704 9646 9870

Opolskie  1554 1566 1460 1403 1395 1399

Podkarpackie 2861 2888 2657 2545 2508 2514

Podlaskie  2011 2033 1900 1854 1805 1750

Pomorskie  3980 4034 3746 3686 3733 3781

l skie  7514 7557 7239 7184 7021 7091

wi tokrzyskie 1749 1789 1711 1647 1631 1632

Warmi sko-mazurskie 2156 2189 2047 1986 1965 2002

Wielkopolskie 6805 6954 6573 6423 6453 6485

Zachodniopomorskie 3547 3602 3394 3290 3320 3483

Ogó em Polska 65739 66569 62948 61385 60957 61631

ród o: G ówny Urz d Statystyczny.

P roducentów i  dystrybutorów mebli fryzjerskich 
poprosiliśmy o  wskazanie wiodących trendów 
w tym segmencie. Okazuje się, że – pomijając spe-
cjalistyczny charakter tego asortymentu –  są one 

podobne jak w przypadku innych rodzajów mebli.
Obecnie największym powodzeniem nadal cieszą się produk-

ty o nowoczesnym wyglądzie i funkcjach – mówi Artur Cyzman 
z  fi rmy Polwell. –  Nowoczesność przekłada się chociażby na 
funkcję masażu, która coraz częściej jest montowana w myjniach 
fryzjerskich. Meble są produkowane z nowoczesnych materiałów 
takich, jak chrom, obicia skóropodobne czy stal galwanizowana. 
Dodatkowo, ciekawostką branżową jest fakt, iż aktualnie swój 
renesans przeżywają tzw. „Barber Shop’s”, których jednym z pod-
stawowych elementów jest klasyczny, solidny fotel do golenia, po-
siadający specjalistyczne funkcje. Co do kolorystyki, to również 
niezmiennie największym powodzeniem cieszą się meble wyko-
nane w czarnym i innych ciemnych kolorach tapicerek.

Magdalena Wojtysiak, projektant wnętrz w  fi rmie Ayala, 
zauważa, że wybierając meble fryzjerzy zwracają uwagę przede 
wszystkim na komfort klientów i swojej pracy. Dla wielu z nich 
funkcjonalność, wygoda i precyzja wykonania są najważniejsze, 
ponieważ meble to również ich narzędzie pracy, które ma słu-

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce jest 
zarejestrowanych ok. 66 tys. podmiotów deklarujących działalność 
w kategorii „Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne”. I choć dane 
z marca pokazują, że ich liczba nieco spadła w porównaniu do końca ub.r. i tak 
dynamika rozwoju tego sektora w latach 2011-2014 robi spore wrażenie.

66 TYSI CY 
POTENCJALNYCH KLIENTÓW

A n n a  Ż a m o j d a

Aktualnie renesans przeżywają tzw. „Barber Shop’s”. Idąc naprzeciw oczekiwaniom rynku 
sieć sprzedaży Fale Loki Koki również wprowadziła do oferty kilka typów specjalistycz-
nych foteli i kompleksowego wyposażenia takich lokali. Do najciekawszych pozycji 
w tym asortymencie należy fotel „New Mister” włoskiej marki Beuaty Star. Jego klasyczny 
wygląd i wysoka funkcjonalność sprawiają, że jest to zdecydowanie jedna z najlepszych 
propozycji tego typu. Fotel został wyposażony w solidną podstawę z podnóżkiem, posia-
dającą możliwość podnoszenia do 130 cm. Dodatkowo, model wyposażono w regulację 
pochylenia fotela, co jest niezbędne przy pielęgnacji zarostu na twarzy.

„Diamond” (prod. Beauty Star, dystr. Polwell) to najnowsza myjnia fryzjerska typu 
„Access”. Jej ergonomiczny kształt i mechanizm płynnej regulacji wysokości znacznie 
zapobiegają zmęczeniu oraz zapewniają komfort pracy stylisty. Myjnia jest dostępna 
w kilku konfi guracjach m.in. „Relax” (sterowany elektrycznie podnóżek) i „Massage” 
(masaż rolkowy). Dodatkowo, każda konfi guracja może być wyprodukowana w wersji 
„Slim” o zmniejszonych gabarytach, specjalnie dla salonów o małej powierzchni 
użytkowej. Fotele zostały zaprojektowane dla tych, którzy oczekują zaawansowanych 
rozwiązań technicznych i ponadczasowego designu.
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żyć przez lata – podkreśla. – Gama materiałów wykończeniowych 
i kolorystyki, jaką oferuje Ayala jest na tyle szeroka, że pozwala na 
stworzenie unikalnych zestawień oraz dopasowanie do siebie mebli 
z różnych kolekcji, dlatego ciężko jest mówić o jednym, wiodącym 
trendzie. Nasi klienci wybierają meble klasyczne, dobrze znane od 
lat, uniwersalne i sprawdzone albo dają się ponieść fantazji, przebie-
rając w nowinkach i nowoczesnych, odważnych kolekcjach o zdefi -
niowanym stylu.

Z obserwacji Artura Cyzmana wynika, że jednym z najważ-
niejszych kryteriów wyboru przy zakupie mebli fryzjerskich jest 
cena. Takie meble posiadają podstawowe funkcje i charakteryzują 

się klasycznym wyglądem – opisuje. Dodaje, że ak-
tualnie w Intrenecie zauważalny jest wzrost liczby 

ofert mebli z  tej półki cenowej, sprowadza-
nych przez hurtownie fryzjerskie głównie 
z  Chin. Zazwyczaj są one oferowane jako 

meble „od ręki”. Niestety, zdarza się, że takie meble są niezbyt do-
brej jakości, bywają też awaryjne – ostrzega. Jego zdaniem lepszym 
rozwiązaniem jest zakup mebli również dostępnych „od ręki”, ale 
produkowanych w Polsce przez fi rmy Panda z Trzebnicy i Ayala 
z Piaseczna. Dla klientów poszukujących bardziej indywidualnych 
rozwiązań (ze względu na standard salonu) istnieje bogata oferta 
mebli produkowanych pod zamówienie przez fi rmy rodzime i za-
graniczne np. przez włoską markę Beauty Star. Takie meble charak-
teryzują się wysoką jakością wykonania oraz pełną konfi guracją 
kolorystyczną, wybieraną przez klienta i  dopasowaną do designu 
salonu. Dodatkowo, meble te posiadają funkcje coraz bardziej po-
żądane przez klientów salonu, jak chociażby masaż w myjniach fry-
zjerskich. Są to meble konfi gurowalne, oferowane do salonów o wyż-
szym standardzie i wyprodukowane z najlepszych materiałów. Ich 
ceny są wyższe, ale przekłada się to na ich jakość i – co za tym idzie 
– bezawaryjność oraz długoletniość – zachwala Artur Cyzman. d

„Thomas” (prod. Ayala) to nowoczesna 
i kompaktowa myjnia, która idealnie 
sprawdzi się nawet w bardzo małych 
salonach. Dzięki technologii „rotomoul-
dingu” obudowa myjni tworzy jednolitą, 
solidną bryłę z tworzywa – lekką, ale wytrzy-
małą i łatwą do utrzymania w czystości. Myjnia 
wyposażona jest w porcelanową misę w kolorze 
białym lub czarnym oraz włoską armaturę z pięcioletnią 
gwarancją. Tapicerka może być wykonana we wszystkich 
kolorach z próbnika Ayala. Ponadto, myjnię „Thomas” 
można zamówić w jednym z pięciu kolorów tapicerki 
w ramach oferty mebli dostępnych w 48 h.

DOBRY FOTEL FRYZJERSKI POWINIEN MIE  TRZY NAJWA -
NIEJSZE RZECZY: POMP  HYDRAULICZN  (UMO LIWIAJ -

C  OPEROWANIE WYSOKO CI  NAWET WTEDY, KIEDY NA 
FOTELU SIEDZI KLIENT), ATW  DO UTRZYMANIA W CZY-
STO CI TAPICERK  (CO JEST NIEZB DNE PRZY WYKONY-
WANIU DU EJ ILO CI PROCESÓW CHEMICZNYCH) ORAZ 

– W PRZYPADKU FOTELI KUBE KOWYCH – OTWORY Z TY U 
LUB PO BOKACH (U ATWIAJ CE UTRZYMANIE CZYSTO CI 

I WYMIATANIE CI TYCH W OSÓW). Artur Cyzman, Polwell.

IDEALNY FOTEL FRYZJERSKI JEST WYGODNY DLA KLIENTA I JEDNOCZE NIE 
U ATWIA PRAC  FRYZJEROWI. POWINIEN MIE  SZYBK  I WYGODN  REGULACJ  

WYSOKO CI ZA POMOC  POMPY HYDRAULICZNEJ, A TAK E STABILN  BAZ . OPARCIE 
NIE MO E BY  ZBYT WYSOKIE, EBY NIE UTRUDNIA O STRZY ENIA CZY KOLORYZACJI. 

SAMA BRY A FOTELA POWINNA POZWALA  NA WYGODNY DOST P DO KLIENTA I POSIA-
DA  OTWÓR W SIEDZISKU, U ATWIAJ CY OCZYSZCZANIE MEBLA Z POZOSTA YCH PO 

STRZY ENIU W OSÓW. Magdalena Wojtysiak, projektant wn trz w  rmie Ayala.

Salony typowo męskie w klimacie amerykańskiego goli-
brody stają się coraz bardziej popularne. Ayala stworzyła 
unikalną kolekcję mebli w pełni „custom made”, czyli ta-

kich, których nie można zamknąć w ramach standardowej 
oferty. To klient w pełni decyduje o ich wymiarach, mate-

riałach użytych do produkcji i kolorystyce. Standardowo 
konsolety występują w opcji „Barber Retro” (wykonanej 

w całości z naturalnego drewna) i „Barber Industrial” 
(połączenie płyty meblowej i frontów w lakierowanym na 

wysoki połysk MDF-ie). Dostępne są zestawy jedno- lub 
dwuosobowe z blatami granitowymi, marmurowymi lub 

drewnianymi, opcjonalnie wyposażonymi w porcelanową 
misę. Konsolety posiadają szafki i szufl ady, do których 

można dobrać najlepiej pasujące uchwyty. Dopełnieniem 
kolekcji są masywne, męskie fotele, wyposażone w regu-
lowany podnóżek i zagłówek, z rozkładanym oparciem do 

pozycji półleżącej.
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J ak wynika z  publika-
cji GUS pt. „Zdrowie 
i  ochrona zdrowia 
w 2013 r.” (nie ma jesz-
cze danych z  2014 r.) 
w 2013 r. na jedną aptekę 

ogólnodostępną przypadało przeciętnie 3,1 
tys. osób, czyli o 100 osób mniej niż w roku 
2012. W  poszczególnych województwach 
wskaźnik ten zawierał się w  przedziale 
od 2,7 tys. osób (dla woj. lubelskiego) do 
3,6 tys. osób (dla woj. warmińsko-mazur-
skiego). Ogólnie liczba ludności przypa-
dająca na aptekę ogólnodostępną / punkt 

apteczny sukcesywnie spada. Jak widać na 
wykresie na str. 121, w  latach 2000-2013 
w przypadku miast liczba ta spadła z po-
ziomu 3,5 tys. do 2,3 tys. osób. W  przy-
padku wsi spadek ten jest o wiele bardziej 
spektakularny –  w  roku 2000 na jedną 
aptekę ogólnodostępną / punkt apteczny 
przypadało 8,3 tys. osób, natomiast w roku 
2013 – już tylko 4,7 tys. osób.

Powyższe dane potwierdzają to, co 
można zaobserwować w każdej przeciętnej 
miejscowości – od paru lat apteki powstają 
w nich jak grzyby po deszczu i można je 
znaleźć niemalże na każdej ulicy. 

Ze wspomnianej wyżej publikacji 
GUS wynika ponadto, że najwięcej ap-
tek zlokalizowanych jest na terenie woj. 
mazowieckiego (13,5% wszystkich aptek 
ogólnodostępnych), najmniej zaś w  woj. 
opolskim i  lubuskim (odpowiednio – 2,3 
i 2,6%). Analiza liczby ludności przypada-

jącej na aptekę wykazała, że najwięcej osób 
przypada na taką placówkę w woj. podkar-
packim, warmińsko-mazurskim oraz ku-
jawsko-pomorskim, najmniej zaś – w woj. 
lubelskim, łódzkim i dolnośląskim. Warto 
dodać, że największy wzrost liczby aptek 
ogólnodostępnych (w  stosunku do roku 
2012) odnotowano w woj. podkarpackim 
i podlaskim (odpowiednio – o 5 i 7%), na-
tomiast największy spadek – w woj. świę-
tokrzyskim.

JAK PRZYCIĄGNĄĆ KLIENTA?
Apteki to szczególny rodzaj sklepu, 

w którym możemy zadbać nie tylko o swo-
je zdrowie, ale również o  urodę i  lepsze 
samopoczucie –  mówi Michał Kozłow-
ski, architekt z  pracowni Otoarchitekci, 
współpracującej z fi rmą Jumapol. – Rynek 
farmaceutyczny w  Polsce w  ostatnich la-
tach zmienił się zasadniczo, powstaje coraz 
więcej aptek sieciowych. Znaczący wzrost 
liczby aptek spowodował dużą konkurencję 
i – co za tym idzie – walkę o klienta. Jego 
zdaniem istotnym elementem tej walki, 
oprócz takich czynników jak np. kompe-
tencje zawodowe i życzliwość obsługi, stał 
się wystrój apteki. Właściciele aptek coraz 
częściej kładą nacisk nie tylko na konkuren-
cyjną cenę, akcje promocyjne, ale również 
na estetykę i nowoczesny wygląd izby ekspe-
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Apteka to też sklep i – podobnie jak w innych punktach handlowych 
– stojące w niej meble muszą spełniać określone zadania. Ważna jest 
nie tylko odpowiednia ekspozycja towaru, ale też funkcjonalność mebli 
i bezpieczeństwo ich użytkowania. Odpowiednio dobrane systemy 
zapewnią optymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni i czytelne 
oznakowanie oferowanego asortymentu.

A n n a  Ż a m o j d a

MEBEL TO DODATKOWY 
SPRZEDAWCA

Meble modułowe, zapro-
jektowane zgodnie z zasadą 
„mniej znaczy więcej”, są 
rozwiązaniem, po które coraz 
częściej sięgają inwestorzy. 
To propozycja dla klientów, 
którzy cenią nowoczesny 
i elegancki styl oraz 
wypracowaną latami ergono-
mię pracy. Bogata gama 
kolorystyczna i materiałowa 
jest w stanie zadowolić 
najbardziej wymagającego 
odbiorcę, a mobilność 
i dowolność konfi guracji 
daje nieskończenie wiele 
możliwości aranżacji izby 
ekspedycyjnej. Nowoczesne, 
wysokiej jakości rozwiązania 
oświetlenia regałów (oświe-
tlenie LED) pozwalają na 
wyeksponowanie produktów 
na półkach w równomierny 
i precyzyjny sposób. Na 
zdjęciu: meble modułowe 
z linii „Modern Collection” ze 
sklepu aptekimodulowe.pl.

System regałów marki Zarges zdaje egzamin wszędzie 
tam, gdzie potrzebne jest uporządkowane i bezpieczne 
przechowywanie materiałów, ponieważ oprócz stabilnej 
powłoki zewnętrznej liczy się również wnętrze, które 
można w sposób elastyczny dopasować do określonych 
wymagań. Dzięki modułowej konstrukcji wszystkie 
komponenty można łączyć z innymi systemami Zarges, co 
w sposób trwały zwiększa wydajność logistyki zaopatrze-
nia i magazynu. Oprócz tego, systemy regałów wyróżniają 
się wysoką stabilnością i trwałością materiałów, są też 
rozwiązaniem ekonomicznym.



dycyjnej. Wiedzą, że zmieniają się nie tylko 
trendy czy design, ale również świadomość 
klientów – podkreśla. 

Michał Kozłowski zauważa także, że 
dobrym przykładem i kierunkiem w pro-
jektowaniu aptek stała się kultura korpo-
racyjna o  stabilnej i  dojrzałej wartości, 
hołdująca zasadzie tożsamości zbiorowej, 
polegającej na obserwowaniu zachowania 
potencjalnego klienta zaraz po wejściu 
do apteki. Ważną rolę zaczęła odgrywać 
przestrzeń, powierzchnia stała się bardziej 
przyjazna dla klienta a kontakt wzrokowy 
z farmaceutą bardziej istotny – wylicza.

APTEKI PRZYJAZNE PACJENTOM
O charakterystykę aktualnych trendów 

w  tym sektorze poprosiliśmy także Sła-
womira Kreczmera, sales managera w fi r-
mie Fconcept. Z  jego obserwacji wynika, 
że wśród obecnie realizowanych wnętrz 
dominują apteki otwarte w  stylu nowo-
czesnym, umożliwiające bliski kontakt 

pacjenta z  farmaceutą. Jest to znacząca 
zmiana w  myśleniu o  koncepcji wnętrza 
–  podkreśla. –  Z  lad aptecznych zniknęły 
szyby odgradzające przestrzeń klienta od 
personelu. Coraz częściej pojawiają się sie-
dzące stanowiska konsultacyjne, przy któ-
rych w  komfortowych warunkach można 
uzyskać specjalistyczną poradę. 

Jego zdaniem przez takie elementy jak 
np. gabloty impulsowe, regały samoob-
sługowe, wyspy handlowe i inne elementy 
wspomagające sprzedaż, meble zaczynają 

pełnić rolę dodatkowego sprzedawcy. Jest 
to oczywiście związane z  nową koncepcją 
apteki, która nie ogranicza się jak w prze-
szłości jedynie do leków, ale otwiera się na 
inne grupy produktowe. Muszą za tym 
podążać nowe rozwiązania na ekspozycję 
oferty, przyciągnięcie uwagi klienta, dobór 
kolorów czy oświetlenia – przekonuje.

Sławomir Kreczmer wymienia też inne 
charakterystyczne tendencje: Otwarta, 
prosta lada przenosi ekspozycję preparatów, 
która dawniej umieszczana była na ladach 
aptecznych za szybami, na regały za pleca-
mi farmaceutów. Te z  kolei ubogacane są 
przez grafi ki, podświetlane opisy kategorii 
i  ramy oświetleniowe. W  jego opinii re-
wolucja dokonała się także w kwestii ak-
cesoriów meblowych. Szufl ady z  pełnym 
wysuwem i cichym domykiem, systemy se-
gregacji leków i specjalistyczne regały głębo-
kiego składowania to tylko niektóre elemen-
ty wyposażenia współczesnej apteki. Są to 
istotne nowinki podnoszące komfort pracy 
farmaceutów i  tym samym chętnie przez 
nich widziane – puentuje.

MEBLE DO ZADAŃ 
SPECJALNYCH

Na szczególny segment 
tego rynku zwraca uwagę 
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RYNEK MEBLI APTECZNYCH Z PEWNO CI  JEST 
ATRAKCYJNYM SEGMENTEM W PRZEMY LE 
MEBLARSKIM. WYDAJE SI  JEDNAK, E 
Z CZASEM B D  GO ZDOBYWA Y FIRMY, 
KTÓRE PRZENOSZ  GO W PRZYSZ O  
PRZEZ CORAZ CIEKAWSZE PROJEKTY ORAZ 
SI GANIE PO NOWOCZESNE TECHNOLOGIE. 
S awomir Kreczmer, sales manager w  rmie Fconcept.
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Ekonomiczne wykorzystanie wszystkich zasobów 
ma decydujące znaczenie dla efektywności apteki. 
Automatyzacja procesów z wykorzystaniem automatów 
„Consis” fi rmy Willach (dystr. Jumapol) pozwoli stworzyć 
optymalne warunki dla podniesienia wydajności. Automat 
kanałowy „Consis B” automatyzuje składowanie i wydawa-
nie często sprzedawanych (szybko rotujących) preparatów. 
Niewielkie gabaryty umożliwiają ustawienie automatu 
bezpośrednio za regałami ekspozycyjnymi. Opakowania są 
wydawane przez przenośniki ślizgowe w miejscu obsługi 
klienta. Instalacja taśmociągów nie jest konieczna.

Widoczne na zdjęciu meble to jedna z realizacji fi rmy Fconcept. Bardzo prosty w kształcie kontuar w jasnym kolorze wzbo-
gacony został o kolor fuksji. Jest to bardzo otwarta aranżacja, w której zminimalizowane zostały bariery w bezpośrednim 
kontakcie pacjenta i farmaceuty. Znaczącym elementem jest siedzące stanowisko konsultacyjne, dzięki któremu pacjent 
ma czuć się jeszcze bardziej komfortowo i indywidualnie obsłużony.

f
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f Czesław Wandzel z  fi rmy Zarges Polska, 
której specjalnością są m.in. meble aptecz-
ne do szpitali: Nowoczesne meble apteczne 
konstruowane są w  celu przechowywania 
w nich leków i materiałów medycznych wy-
łącznie w  logistycznych pojemnikach ISO. 
Same meble konstruuje się z trwałych mate-
riałów zmywalnych i estetycznych, jakimi są 
płyty z kompaktowego HPL-u. Najmodniej-
sza kolorystyka to biel, błękit i kolor srebrzy-
sty (metaliczny). Podstawowe funkcje tych 
mebli to składowanie leków i  materiałów 
medycznych w  sposób ergonomiczny, bez-
pieczny, w  standaryzowanych warunkach 
klimatycznych (wilgotność, naświetlenie, 
temperatura itp.) oraz gwarantujący bez-
błędną i  szybką identyfi kację oraz maszy-
nowe skanowanie kodów identyfi kacyjnych.

EWOLUCJA CZY REWOLUCJA?
Naszych rozmówców zapytaliśmy też 

o możliwe kierunki rozwoju rynku mebli 
aptecznych w  przyszłości. Zdaniem Mi-
chała Kozłowskiego kluczową rolę w  do-
borze mebli do aptek (obok wyglądu) 
stanowią cena oraz termin ich wykonania 
i montażu. Z tego powodu już teraz coraz 
większym zainteresowaniem klientów cie-
szą się meble modułowe, których montaż 
i  termin wykonania jest o  wiele krótszy, 
a cena ze względu na specyfi kę jest o wiele 
atrakcyjniejsza – zauważa. – Tego typu roz-
wiązania stanowią niewątpliwie przyszłość 
dla aranżacji przestrzeni aptecznych. Lekkie 
i funkcjonalne meble modułowe pozwalają 

zaaranżować dowolną przestrzeń izby eks-
pedycyjnej, która często jest nieregularna 
i stanowi wyzwanie dla projektanta.

Z  obserwacji Sławomira Kreczmera 
wynika, że inwestorzy dostrzegają sens 
sięgania po coraz bardziej zaawansowane 
technologie np. przez stosowanie regałów 
do głębokiego składowania leków aż do 
montowania robotów aptecznych. Te ostat-
nie, ze względu na wysoką cenę, dopiero 
zdobywają nasz rynek – przyznaje. – Wy-
daje się jednak, że po przekroczeniu bariery 
fi nansowej będą obecne w coraz większym 
stopniu. O  ich potencjale decyduje wiele 

argumentów. Wydawanie leku przez far-
maceutę trwa średnio ok. 3,5 min. – to czas 
potrzebny na przyjęcie i odczytanie recepty, 
odnalezienie leku i przekazanie go pacjento-
wi. Specjalistycznemu robotowi zajmuje to 
średnio 8 sek. Zaoszczędzony czas możemy 
przeznaczyć na konsultację z  pacjentem 
i  podnieść wydajność pracy farmaceuty. 
Instalując robota apteka zyskuje też więk-
szą przestrzeń sprzedażową. Na małej po-
wierzchni można zmagazynować ok. 9 tys. 
opakowań leków. Uzyskaną powierzchnię 
można przeznaczyć na dodatkowe produkty 
np. kosmetyki czy suplementy diety.

Ponadto, w opinii Sławomira Kreczme-
ra charakterystyczne dla nowo powstają-
cych aptek jest wprowadzanie do obrotu 
produktów, które nie są typowymi lekami. 
Z  pewnością obecni i  przyszli projektanci 
muszą uwzględniać w  swych koncepcjach 
część ekspozycji na wspomniany asorty-
ment, a w przyszłości także na inne grupy 
produktowe – zauważa. 

Zdaniem Czesława Wandzla rozwój 
mebli aptecznych związany jest z  roz-
wojem logistyki i  informatyzacji gospo-
darki magazynowej w  obszarze leków 
i  materiałów medycznych. Konieczność 
identyfi kacji w systemach komputerowych 
w  czasie rzeczywistym do poziomu serii 
danego materiału wymusza całkowitą 
zmianę w dotychczasowych rozwiązaniach 
technicznych mebli aptecznych –  przeko-
nuje. – Tradycyjne meble półkowe nie dają 
możliwości stosowania efektywnych metod 
identyfi kacji i  rejestracji w  systemach IT. 
W jego opinii obecnie rozpoczęła się re-
wolucja w umeblowaniu aptek. Przejawia 
się to tym, że meble apteczne są wyposaża-
ne w systemowe pojemniki modułowe ISO, 
które pozwalają na pełne odwzorowanie 
rzeczywistego składowania w  systemie IT 
do poziomu sztuki i numeru serii – kon-
kluduje. d

CORAZ CZ CIEJ SPOTYKAMY SI  Z FOR-
M  PO CZENIA DROGERII Z APTEK . 

JEST TO NIEW TPLIWIE BARDZIEJ DOCHO-
DOWA FORMU A DLA INWESTORA, LECZ 

WYMAGA O WIELE WI KSZEJ POWIERZCH-
NI U YTKOWEJ I NAK ADU FINANSOWE-

GO. APTEKI KUSZ  SWOICH KLIENTÓW 
DARMOWYMI KONSULTACJAMI DERMA-

TOLOGICZNYMI, PORADAMI DOTYCZ CYMI 
ZDROWEGO YWIENIA I JEST TO NIEW TPLIWIE PRZYSZ O CIOWA 

FORMA ROZWOJU TEGO TYPU AKTYWNO CI GOSPODARCZEJ. Micha  
Koz owski, pracownia Otoarchitekci, wspó pracuj ca z  rm  Jumapol.

Nowoczesna koncepcja regału na izbie ekspedycyjnej po stronie pacjenta to jedna z propozycji fi rmy Fconcept. Kolory-
styka daje wrażenie świeżości, czystości i nawiązuje do nazwy fi rmy, w której dominującą rolę mają słoneczniki. Regał 
daje możliwość właściwej ekspozycji preparatów o znacznej wartości, zabezpieczonych drzwiami ze szkła ze znakiem 
bezpieczeństwa. Za żółtymi frontami kryje się spora przestrzeń magazynowa. 

Uniwersalny system regałów 
do miejsc magazynowania 
i komisjonowania znaleźć 
można w ofercie fi rmy Zarges 
Polska. Cechuje się on łatwą 
regulacją położenia prowadnic 
do koszy i pojemników, 
z możliwością ich montażu 
poziomego lub skośnego. 
System można łatwo rozbudo-
wywać i łączyć z półkami sta-
lowymi. Wykonanie regałów 
zapewnia higieniczne i łatwe 
czyszczenie. System przezna-
czony jest do zastosowania 
z koszami modułowymi ISO 
600x400 mm, wykonanymi 
z tworzywa. 
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advertorial technologie

Po ysk idealnie 
dopasowany do potrzeb
Niemann Polska jest jedyną fi rmą na rynku polskim z tak 
szeroką ofertą płyt połyskowych. W standardowej ofercie 
znajduje się 90 kolorów dostępnych od ręki z magazynu. 
Dzięki linii produkcyjnej działającej w Polsce można 
zrealizować zamówienie na każdy rodzaj płyty połyskowej 
dostępnej na rynku: akrylowej, pokrytej PET, PCV czy HPL. 
A oprócz tego, jako jedyna fi rma w Polsce, ma w ofercie 
płyty Polygloss, których wyjątkowa technologia produkcji 
chroniona jest patentem.

O fertę Niemann podzielić 
można na cztery rodziny 
płyt połyskowych: Acry-
lux Premium, Acrylux Eco, 

Acrylux 0.5 i Polygloss, oraz nowy rodzaj 
płyt supermatowych Pianovo. Każda 
z tych płyt charakteryzuje się innymi pa-
rametrami technicznymi i  użytkowymi. 
Aby ułatwić rozeznanie i  wybór odpo-
wiedniego do potrzeb klienta produktu 
podstawowe parametry płyt zostały ze-
brane i porównane w tabeli poniżej.

Analizując dane z  tabeli od razu za-
uważyć można wysoką odporność płyt 
Polygloss i Pianovo, zarówno na zaryso-
wania jak i wgniecenia. Parametry te są 
niemal dwa razy wyższe w  porównaniu 
z płytami akrylowymi. Dodatkowo ofer-
ta Polygloss/Pianovo obejmuje ponad 70 
kolorów.

Z  drugiej strony płyty akrylowe cha-
rakteryzują się efektywniejszym formatem 
oraz doskonale wszystkim znaną – idealną 
jakością powierzchni połyskowej.

Oprócz parametrów wymienionych 
w  tabeli jest kilka innych wartości war-
tych wymienienia:
• połysk Polygloss i mat Pianovo moż-

na wyprodukować na bazie każdego 
koloru melaminy dostępnej na rynku 
już przy zamówieniu około 140  m2, 
w  akrylu dopasowanie kolorystyczne 
1:1 możemy zaproponować przy za-
mówieniu 1.250 m2,

• płyty Acrylux dostępne w standardzie 
na MDF można wyprodukować rów-
nież na bazie płyty wiórowej lub sklej-
ki, Polygloss/Pianovo dostępny jest na 
zamówienie na płycie wiórowej,

• do wszystkich kolorów płyty dostęp-
nej z magazynu, dostępne są również 
idealnie dopasowane obrzeża poły-
skowe.
Jest jeszcze cena. Do porównania 

tego parametru fi rma Niemann Polska 
zaprasza do odwiedzenia Internetowe-
go Systemu Zamówień, gdzie po kil-
kuminutowej rejestracji (http://www.
niemannpolska.pl/zamowienia/rejestra-
cja) będziecie mieli Państwo dostęp do 
wszystkich nowości oraz aktualnych cen 
wszystkich produktów. d
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 Acrylux Premium Acrylux Eco Acrylux 0.5 Polygloss  Pianovo

PARAMETRY TECHNICZNE

Po ysk [Gloss] >85  88 +/- 5 >85 Supermatt, gloss < 1

Jako  powierzchni po ysk jak lustro  po ysk jak lustro po ysk jak lustro  satynowy mat

Grubo  warstwy wierzchniej 0,5-1,0 mm  0,5 mm 0,075 mm 0,075 mm

Odporno  na zarysowania 0,6 N (EN 68861 T4)  0,6N (UNI 9428) 0,9 N (EN 68861 T4) 2,5N (EN 68861 T4)

Odporno  na „wgnioty”/twardo  18 N (Test 1) 15 N (Test 1) 12 N (Test 1) 38 N (Test 1) 97 N (Test 1)

FORMATY / P YTA BAZOWA

Standardowa p yta bazowa MDF  MDF MDF  MDF

Plecy melamina perlista bia a malowane bia e malowane bia e melamina perlista w kolorze frontu melamina perlista w kolorze frontu

Format standardowy  2.800 x 1.250 mm   2.800 x 1.250 mm 2.800 x 1.220 mm, 2.800 x 1.030 mm,  2.800 x 1.030 mm
    2.655 x 1.030 mm 

Grubo ci 19 mm  18,5 mm i 16,5mm 18 i 19 mm 18 mm

OFERTA KOLORYSTYCZNA

Kolory dost pne z magazyn 25 (17 kolorów jednolitych, 8 kolorów metalicznych) 5 kolorów jednolitych 60 (25 kolorów jednolitych,  11 (10 kolorów jednolitych
    22 drewnopodobne, 4 metaliczne  i 1 dekor)
    oraz 9 dekorów) 

mailto:info@niemannpolska.pl
http://www.niemannpolska.pl/
http://www/
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F irmy, które opowiedziały nam o swoich do-
świadczeniach są otwarte na współpracę 
z  projektantami. Często mogą być wzorem 
znakomitej komunikacji między światem 
technologii i  projektowania. Korzyści z  tej 
wymiany są obopólne, a najbardziej zysku-

je na nich fi nalny użytkownik mebli. Otrzymuje produkt 
ładny, dobrze zaprojektowany, zgodny z najnowszymi tren-
dami, a także – co być może docenia najbardziej – zgodny 
z własnymi potrzebami. 

ZACZĄĆ OD PODSTAW
Do powstania mebla nie wystarczy najpiękniejsza nawet 

idea. Oprócz talentu, a przede wszystkim wiedzy, umiejęt-
ności i znajomości rynku potrzebny jest konkretny materiał, 
konkretna technologia. Na jej bliższe poznanie mogą liczyć 

MATERIA  
DLA PROJEKTANTA
Technologia i design to nie są dwa światy. To różne części tego samego 
świata. Jego integracja jest podstawą sukcesu, o czym można się przekonać 
obserwując aktywność wybranych dostawców materiałów dla meblarstwa.

D i a n a  N a c h i ł o

Interesującym produktem fi rmy Niemann 
Polska są płyty „Leather” wykonane na bazie 
naturalnej, rekonstruowanej skóry. Produkt 
przeznaczony do wysokiej klasy wnętrz.

Wartą uwagi propozycją fi rmy Niemann Polska są płyty aluminiowe. Bazą jest płyta 
wiórowa dwustronnie pokryta 0,5 mm warstwą aluminium. Dobrze wpisuje się w trend 
surowych i industrialnych wnętrz.

Prezentacja wzorów cyfrowych autorstwa 
studentów School of Form podczas „Euroshop” 
w Düsseldorfi e. Firma Schattdecor od kilku 
lat współpracuje z SOF zapoznając studentów 
z całą gamą materiałów wykorzystywanych 
w meblarstwie oraz dając im możliwość 
doświadczania procesu projektowego.

Kolekcja „Materials we love. Concept by Zięta & Kuchciński” to propozycja fi rmy Pfl eiderer powstała we współpracy z fi rmą Interprint. Wchodzące w jej skład dekory płyt 
meblowych i blatów kuchennych zaprojektowane przez Oskara Ziętę i Piotra Kuchcińskiego powstały z inspiracji klasycznymi materiałami stosowanymi we współczesnej 
architekturze: betonem, drewnem orzecha i drewnem daglezji.
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laureaci konkursu „Spełnij dziecięce marzenia” organizo-
wanego przez nasze wydawnictwo i współtworzącego pro-
jekt „Mebel Marzeń”. Zaangażowane w niego są m.in. fi rmy 
Impress i Schattdecor, które fundują staże dla najlepszych 
projektantów. 

Charakter długoterminowy ma współpraca Schattdecor 
z  uczelniami wyższymi kształcącymi młodych projektan-
tów. Od 15 lat fi rma współpracuje z  Uniwersytetem Ar-
tystycznym w Poznaniu, gdzie wspólnie z prof. Katarzyną 
Laskowską tworzy Program Edukacyjno-Projektowy. Kon-
cepcja PE-P-u, pierwszej i wciąż atrakcyjnej formuły współ-
pracy sektora edukacyjnego z przemysłem została zainicjo-
wana w  2001 roku. Narodziła się jako alternatywa forma 
kształcenia przyszłych projektantów, uzupełniająca proces 
edukacyjny o  elementy praktycznej współpracy z  prze-
mysłem meblarskim. Danuta Pawlik z  fi rmy Schattdecor 
dzieli się refl eksją, że jest to doskonała metoda wspólnego 
uczenia: studenci zapoznają się z  trendami, wzornictwem 
i  technologią, a  producenci otwierają się na nowe idee, 
promując swoje produkty w  nowatorskich rozwiązaniach 

Wystawa „Mebel Marzeń 2015” obecna była nie tylko na targach „Meble” w Poznaniu, 
ale też na targach w Ostródzie, festiwalu Gdynia Design Days czy na Zamku 
w Cieszynie. Konkurs wyłaniający najlepsze projekty powstające na bazie dziecięcych 
marzeń o meblach może stać się przepustką do świata designu. Jest to możliwe np. 
dzięki stażom dla projektantów, które organizują fi rmy Impress i Schattdecor, jedni 
z głównych patronów inicjatywy.

Firma Interprint uruchomiła pierwszą na świecie przemysłową drukarkę cyfrową 
do drukowania drewnopodobnych, kamiennych oraz kreatywnych dekorów na 
papierze dekoracyjnym. Jest to istotne uzupełnienie klasycznego wklęsłodruku. 
Dzięki tej technologii można w ekonomiczny sposób produkować nowo opracowane 
dekory w mniejszych ilościach. Pozwoli to na wykorzystanie maszyny do drukowania 
indywidualnych dekorów.

f

http://www.meblopol.pl/
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f projektowych. O stałej atrakcyjności mówi także prof. Ka-
tarzyna Laskowska: Możliwość przejścia przez proces rozwoju 
nowego produktu, praca w zespole interdyscyplinarnym, stały 
dostęp do know-how, kontakt z biznesem powodują, że PE-P 
jest w dalszym ciągu niezwykle atrakcyjnym doświadczeniem 
dla studentów UAP. Poszerzanie doświadczenia projektowe-
go, rozwijanie umiejętności kreacyjnych w  obwarowanym 
konkretnymi ograniczeniami środowisku technologicznym, 
nabywanie kompetencji społecznych w  pracy z  przedsiębior-
stwami –  to dalsze aspekty powodujące, że kolejne grupy 
studentów wybierają trudną pracę w ramach programu. Od 
kilku lat Schattdecor współpracuje również z  poznańską 
School of Form. Zapoznaje studentów z całą gamą materia-
łów wykorzystywanych w meblarstwie i daje im możliwość 
doświadczania procesu projektowania. W ramach zajęć edu-
kacyjnych prowadzonych przez ostatnie 3 lata zadanie seme-
stralne studentów polegało na zaprojektowaniu cyfrowych 
wzorów papierów dekoracyjnych. W projekcie wzięło udział 
łącznie 100 studentów, a  opiekunką projektu była Claudia 
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Danuta Pawlik, Schattdecor
Schattdecor – producent zadrukowanych papierów dekoracyjnych oraz folii  nish – od lat 
komunikuje swoj  kompetencj  trendow  i wzornicz  na wystawach targowych, prezentacjach 
designu oraz w formie ksi ek trendowych. Poprzez w a ciwe analizy ró nych bran , ze szcze-
gólnym uwzgl dnieniem bran y meblarskiej, projektanci  rmy buduj  adekwatny koncept. Ich 
praca polega na rozpoznaniu trendu i wzmocnieniu go poprzez w a ciwy dobór dekoru. Celem 
jest profesjonalne rozwini cie idei trendu, tak by architekci, projektanci wn trz i designerzy z  rm 
meblowych otrzymali gotowy produkt pozwalaj cy im dobrze orientowa  si  na rynku. ród em 
wiedzy s  imprezy targowe, wewn trzne workshopy, analizy i badania rynkowe.

„Orzech Columbia” 
fi rmy Schattdecor 

reprezentuje grupę 
modnych drewno-

podobnych struktur 
wzorniczych. Dekor 

był wielokrotnie na-
gradzany. Otrzymał 
nagrodę Top Design 
Award w konkursie 

towarzyszącym 
Arena Design, 
znalazł się też 

w fi nale Dobry Wzór 
2015 – konkursu or-
ganizowanego przez 
Instytut Wzornictwa 

Przemysłowego.

Pfl eiderer, jako 
partner strategiczny 

Arena Design 
dostarczył materiały, 

z których zostały 
zbudowane m.in. 
strefy Forum i Top 

Design – centralne 
przestrzenie Arena 

Design. Scenografi ę 
stworzyła Maria 

Jeglińska, uznana 
w Europie projek-

tantka.

Wystawa fi rmy Schattdecor podczas spotkania dla architektów organizowanego przez 
Klaster Akademia Architekta.

Schattdecor od 15 lat współpracuje z Uniwersytetem Artystycznym, 
gdzie wspólnie z prof. Katarzyną Laskowską tworzy Program 
Edukacyjno-Projektowy (PE-P). Na zdjęciu: studenci z prof. Katarzyną 
Laskowską i dekorami Schattdecor.

„Lisboa”, nowy dekor fi rmy Impress.
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Küchen, szefowa działu designu Schattdecor AG. Warto 
zaznaczyć, że tegoroczna współpraca została wzbogacona 
o warsztaty projektowania wielowymiarowej konstrukcji na 
bazie najnowszego produktu fi rmy –  folii „Smartfoil Evo”. 
Instalacja stworzona przez studentów, a zrealizowana przez 
fi rmę Schattdecor zaprezentuje możliwości i  właściwości 
– efekty optyczne i haptyczne nowego produktu. Instalację 
można będzie zobaczyć na Łódź Design Festival (8-18 paź-
dziernika br.). Dzięki projektom z fi rmami takimi jak Schatt-
decor, studenci stykają się ze światem zależności i ograniczeń, 
sprawdzają swoje możliwości pracując w  interdyscyplinar-
nych zespołach z  doświadczonymi specjalistami i  konfron-
tując swoje oczekiwania z  tzw. realnym światem. Schatt-
decor to zdecydowanie przykład fi rmy myślącej w  dłuższej 
perspektywie, dzięki czemu współpraca ze studentami może 
mieć wymierne korzyści dla obu stron. Młodzi projektan-
ci wykorzystują szansę na praktyczne sprawdzenie swoich 
umiejętności –  mogą zobaczyć swoje pomysły zrealizowane 
w  profesjonalny sposób. Studenci zdobywają doświadczenie 
zawodowe, którego wymagają pracodawcy po studiach. Ta 

Warsztat dla projektantów zorganizowany przez Schattdecor.

Aranżacja wnętrza z wzorem „Traffi  c” fi rmy Schattdecor. Tworzenie renderów wnętrz 
z użyciem nowości wzorniczych umożliwia projektantom zwizualizowanie sobie 
danego dekoru we wnętrzu i jest dużym wsparciem w planowaniu kolejnych kroków 
projektowych.

f
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f ciągła współpraca z fi rmami zewnętrznymi, kontakt z techno-
logiami, materiałami – wszystko to daje im ogromną przewa-
gę nad kolegami i koleżankami, którzy mają dostęp do wiedzy 
tylko w formie teoretycznej – zauważyła Danuta Pawlik. 

SŁUCHAĆ SIEBIE NAWZAJEM
Firmy świadome mechanizmów rynkowych wiedzą, że 

korzyści współpracy projektantów z dostawcami mogą być 
znaczące. Magdalena Młodzik z  Toptextil zwraca uwagę, 
że fi rma nie tylko śledzi trendy, ale przede wszystkim two-
rzy je słuchając głosu profesjonalistów. Sprzyja temu udział 
w targach tekstylnych i szkoleniach. Miejscem spotkań biz-
nesowych producentów i  projektantów jest Arena Design, 
odbywająca się równolegle do targów „Meble” w Poznaniu. 
W tym roku Pfl eiderer, jako partner strategiczny wydarze-
nia dostarczył materiały do zabudowy przestrzeni prezen-
tacji aktualnych osiągnięć w  dziedzinie designu. Miał też 
własne stoisko poświęcone idei kolekcji „Materials we love. 
Concept by Zięta & Kuchciński”. Udział w  prezentacjach, 
seminariach, wydarzeniach publicznych, dla fi rmy Impress 
jest okazją do prezentacji trendów wzorniczych i  kierun-

g g

JAK CO ROKU INTERPRINT FURNITURE DAYS BY Y OKAZJ  DO 
ZAANGA OWANIA W ROZWÓJ DEKORÓW KLIENTÓW I PARTNERÓW 

Z PRZEMYS U MEBLOWEGO ORAZ DRZEWNEGO NA BARDZO WCZESNYM 
ETAPIE, DO WYMIANY INFORMACJI I DO WIADCZE  NA TEMAT NAJNOWSZYCH 

TECHNICZNYCH NOWINEK I TRENDÓW. W CI GU OSTATNICH SIEDMIU 
LAT, WARSZTATY TE STA Y SI  BARDZO POPULARNYM I SZEROKO 

KOMENTOWANYM WYDARZENIEM BRAN OWYM. Sylwia Lasota, Interprint

Dekor „Gypsum”, nowość fi rmy Impress, 
w wersji ciemnej.

Wszystkie materiały 
kolekcji „North”, „West” 
i „East” fi rmy Toptextil 
zostały zaprojektowane 
tak, by pasowały do siebie 
jak klocki w układance. 
Efekt końcowy zawsze 
będzie spójną i harmo-
nijną całością, ale stanie 
się też niepowtarzalnym 
pomysłem twórcy.

Fantazyjny dekor „Arabesk”, nowość 
wzornicza fi rmy Schattdecor.

Dekory fi rmy Interprint, które mają 
największy potencjał rynkowy 
wskazywane są przez przed-
stawicieli renomowanych fi rm 
sektora meblarskiego i produktów 
drewnopochodnych. Ma to miejsce 
podczas warsztatów „Interprint 
Furniture Days” odbywających się 
co roku w fi rmowym Centrum De-
signu w Arnsbergu. W ten sposób 
powstał „Six Pack 2015”.

Dekor „Oriental Brown” fi rmy Schattdecor cieszy się 
dużą popularnością. To wynik znacznego zaintereso-
wania imitacjami kamieni, w szczególności w macie. 
Dobrze prezentuje się na blatach roboczych.



r
e

k
l

a
m

a

ków rozwoju branży dekoracyjnej. Krzysztof Bogdanowicz 
z fi rmy Impress zaznacza, że jest również okazją do dyskusji 
o wspólnych projektach. Impress bardzo ceni indywidual-
ną pracę z  projektantami mebli. Nie muszą oni korzystać 
z  oferty standardowej. Krzysztof Bogdanowicz podkreśla, 
że najlepsze efekty daje wspólna praca nad wzorem od su-
rowego drewna do wydruku. Kolejnym z fi rmowych działań 
są warsztaty dla projektantów odkrywające tajemnice bran-
ży dekorów. Na indywidualnych spotkaniach pokazujemy 
pracę z dekorami od kuchni, możliwość uzyskiwania kolorów 
i  struktur. Projektanci doceniają możliwości samodzielnego 
tworzenia wymarzonych kolorów, łączenia dekorów z  po-
wierzchniami jednobarwnymi. Preferujemy organizowanie 
takich spotkań w Impressie, ze względu na zaplecze technicz-
ne (druk cyfrowy, farbiarnia, laboratorium próbek, kolekcje 
papierów) – zaznacza Krzysztof Bogdanowicz. Przewodni-
kiem po dekorach jest również dostępny online Designmail. 
Każda jego edycja opisuje jedną nowość Impressu i jest pro-
fesjonalnym przewodnikiem „po dekorze”, zawierającym 
również przykłady zastosowań wzoru. Skuteczny jest rów-
nież D-lab, aplikacja która daje dostęp do wszystkich deko-
rów Impressu w postaci cyfrowej. Projektant może obejrzeć 

Tegoroczna współpraca fi rmy Schattdecor ze School of Form została wzbogacona 
o warsztaty projektowania wielowymiarowej konstrukcji na bazie najnowszego 
produktu fi rmy – folii „Smartfoil EVO”. Instalacja stworzona przez studentów, a zre-
alizowana przez fi rmę Schattdecor, zaprezentuje możliwości i właściwości – efekty 
optyczne i haptyczne nowego produktu.

Kolekcje „North”, „West” i „East” fi rmy Toptextil gwarantują swobodę projektową.

f
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HLT Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 5

48-340 Głuchołazy
bh@hlt.pl

tel. +48 77 40 92 570
fax  +48 77 40 92 585

doradztwo techniczne

wysoka jakość

fax  +48 77 40 92 585

www.hlt.pl

Wszystkim naszym Klientom oferujemy kompleksową ofertę oświetleniową 
wraz z pełnym doradztwem i wsparciem technicznym. To dla Państwa 
wdrażamy nowe technologie i innowacyjne rozwiązania. 
Naszą jakość docenia wielu Klientów z całej Europy. 

Zapraszamy do współpracy.

innowacyjne rozwiązania

mailto:bh@hlt.pl
http://www.hlt.pl/
http://www.hlt.pl/
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f dekor w skali 1:1, stworzyć własny kolor i obejrzeć go na wi-
zualizacji w jednym z wielu dostępnych wnętrz. 

Branży dobrze znane są Interprint Furniture Days. 
W  ubiegłym roku zaproszenie na nie przyjęło 175 fi rm. 
Przez trzy tygodnie zespół projektantów Interprint organi-
zował dziennie trzy prezentacje inspirujących trendów. Jak 
co roku, była to okazja do zaangażowania w rozwój dekorów 
klientów i partnerów z przemysłu meblowego. Schattdecor 
nawiązuje kontakty z projektantami przede wszystkim po-
przez prezentacje wzornictwa i trendów podczas targów czy 
na wystawach designu w Polsce i poza jej granicami, takich 
jak m.in. Arena Design w Poznaniu, Łódź Design Festival, 
Gdynia Design Days, Euroshop w  Düsseldorfi e czy Inte-
rzum w  Kolonii. Istotne są przy tym zarówno spotkania 
indywidualne, jak i prezentacje czy wykłady. Bardzo popu-
larna jest też forma warsztatów, podczas której komunikacja 
odbywa się dwutorowo i uaktywniana jest kreatywność obu 
stron. W ramach działań wielkopolskiego Klastra – Akade-
mii Architekta, Schattdecor wraz z takimi fi rmami jak m.in. 
Cermag, Vox, Marmorin, Balma, Sitag, Polfl or czy Pozbruk 

W TOPTEXTIL KIERUJEMY SI  TRZEMA ZASADAMI PODCZAS WYBORU NOWYCH 
KOLEKCJI: WYSOKA JAKO , GWARANCJA BEZPIECZE STWA I NIEPOWTARZALNY 
DESIGN. DLA NAS DESIGN TO NIE TYLKO PRZYJEMNA DLA OKA TKANINA 
W ADNYM KOLORZE. CHCEMY, ABY PROFESJONALI CI TACY, JAK DESIGNERZY, 
ARCHITEKCI, CZY DEKORATORZY WN TRZ WIEDZIELI, E RAZEM Z NAMI TWORZ  
NASZE KOLEKCJE. W DZISIEJSZYCH CZASACH WIAT ZALEWANY JEST PRZEZ 
MASOW  PRODUKCJ , DLATEGO TAK WA NE JEST POCZUCIE INDYWIDUALIZMU 
I ORYGINALNO CI. W TOPTEXTIL NIE TYLKO LEDZIMY TRENDY, ALE PRZEDE 

WSZYSTKIM TWORZYMY JE S UCHAJ C G OSU PROFESJONALISTÓW, UCZESTNICZ C W TARGACH 
TEKSTYLNYCH I SZKOLENIACH. Magdalena M odzik, Toptextil

Dekory, takie jak „Lisboa” fi rmy Impress mogą stać się osią aranżacji wnętrza np. jako 
element ścienny w kuchni lub panel szafy wnękowej.

„Innedekor”, jedna z nowości fi rmy Impress, daje projektantom o wiele większe możliwo-
ści niż zastosowanie w standardowych meblach. Wzornictwo wychodzące poza klasyczne 
schematy umożliwia tworzenie świetnych projektów z prostych form meblowych.

„Innedekor” fi rmy Impress. „Innedekor green” fi rmy Impress. 

Kolekcje „North”, „West” i „East” fi rmy Toptextil to trzy 
różne wzory, ale ten sam gatunek materiału i spójna 
paleta barw z serii „Earth colors”. Dają one możliwość 
dowolnego żonglowania fakturami, nawet na jed-
nym meblu, z zachowaniem jednolitej kolorystyki.
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współorganizował w październiku ub.r. dwudniowe spotka-
nie z architektami i projektantami. Konferencja „Od kreacji 
do realizacji” obejmowała warsztaty, wykłady produktowe 
oraz prezentacje z udziałem psychologów, socjologów, eko-
nomistów, prawników. 

Wymiana doświadczeń między projektantami a dostaw-
cami jest siłą pobudzającą innowacje, czego przykładem jest 
zadruk cyfrowy. Jak zaznacza Danuta Pawlik, od kilku lat 
zdobywa on uznanie projektantów w  obszarze dekorowa-
nia mieszkań, biur, wnętrz użyteczności publicznej. Druk 
cyfrowy to doskonała oferta dla architektów i projektantów. 
Umożliwia tworzenie wnętrz bardzo indywidualnych oraz 
kształtowanie ich według najróżniejszych gustów. Zadanie 
te spełnia kolekcja wzorów cyfrowych Digital Visions, któ-
rą Schattdecor wprowadził w 2011 roku. Warto podkreślić, 
że rozwój technologiczny w obszarze zadruków cyfrowych 
sprawia, że optyka wzorów jest coraz bardziej ciekawa, czego 
przykładem jest wzór „Traffi  c”. 

O tym, jak ważne jest dysponowanie technologią ukie-
runkowaną na spełnianie wymagań wzorniczych świadczy 
również tegoroczna inwestycja Interprint. W siedzibie fi r-
my w Arnsbergu uruchomiono pierwszą na świecie prze-
mysłową drukarkę cyfrową do drukowania drewnopodob-
nych, kamiennych oraz kreatywnych dekorów na papierze 
dekoracyjnym. Interprint postrzega nową drukarkę jako 
istotne uzupełnienie klasycznego wklęsłodruku. Dzięki tej 
technologii można w  ekonomiczny sposób produkować 
nowo opracowane dekory w mniejszych ilościach. Pozwoli 
to na wykorzystanie maszyny do drukowania indywidual-
nych dekorów.  d

„Meandra” – nowa struktura laminatu HPL fi rmy Pfl eiderer to wzór inspirowany rysun-
kiem drewna. Szczególnie polecany jest do łączenia z dekorami drewnopodobnymi, ale 
także jednobarwnymi, z którymi daje efekt drewna lakierowanego.

Wydawana przez nas „Księga Trendów” jest 
pierwszą w Polsce publikacją integrującą 
spojrzenie na styl życia Polaków, wyznawane 
przez nich wartości, dominujące potrzeby 
i odpowiadające na nie produkty z branży me-
blarskiej i wyposażenia wnętrz. Tegorocznymi 
mecenasami prestiżowej publikacji są fi rmy: 
Interprint, Kinnarps, Smeg i Toptextil. „Księga 
Trendów” obecna jest na najważniejszych 
w Polsce imprezach dedykowanych designo-
wi, chętnie odwiedzanych przez projektantów 
i architektów.

http://www.ima-polska.pl/home.html
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O czywiście, dzięki przemysłowym dru-
karkom możliwe jest także wykonanie 
całego modelu fotela lub sofy w skali 1:1, 
jednak byłoby to na tyle czasochłonne 
i drogie, że mało która fi rma zdecydo-
wałaby się na zamówienie takiej usługi. 

Dlatego też technologie 3D są wykorzystywane głównie do wy-
konywania prototypów mechanizmów, ozdób lub elementów 
dekoracyjnych mebli, z których potem korzystają największe 
fi rmy meblarskie w  Polsce –  zaznacza Radosław Sznajder 
z fi rmy Solveere. Małgorzata Wójcik, general manager w fi r-
mie Paramid 3D podkreśla, że druk 3D jest technologią eko-
logiczną, szybką i pozwalającą na wytwarzanie spersonalizo-
wanych elementów. Na jakim etapie rozwoju jest ta branża 
i jakie możliwości daje projektantom i producentom mebli? 

DYNAMICZNY ROZWÓJ
Zważając na dynamiczne tempo rozwoju branży druku 

3D można przypuszczać, że dość szybko może odnieść suk-
ces również w  branży meblarskiej. Możliwości, jakie dają 

MEBEL WYDRUKOWANY
Dostawcy drukarek 3D obiecują tańsze i szybsze prototypowanie, wierne 
odwzorowanie projektu, możliwość produkcji indywidualnych modeli 
specjalnego przeznaczenia, eksperymenty materiałowe, a nawet imitację 
rzadkich bądź nieistniejących przedmiotów. Co prawda, na razie wydruk 
całej sofy czy fotela jest zbyt drogi, ale już dziś z powodzeniem można 
drukować mniejsze elementy.

D i a n a  N a c h i ł o

Samuel Bernier, francuski projektant przemysłowy i znany orędownik technologii druku 
3D, wykorzystał drukarkę 3D Zortrax M200 do zaprojektowania stylowego klosza lampy. 
„Susanna”, bo tak nazwał swój projekt, wyróżnia się ciekawą, skomplikowaną geome-
trycznie formą. Takie projekty mogą powstawać nie tylko dlatego, że drukarki 3D Zortrax 
zapewniają wysoką precyzję wydruków. Ważne są również materiały do druku.

Zortrax zapewnia szeroki wybór materiałów do druku w wielu 
wersjach kolorystycznych. Lampa Samuela Berniera powstała 
dzięki materiałowi Z-ABS, który pozwala na wykonanie 
bardzo skomplikowanych wydruków, zachowując przy tym 
odpowiednią dokładność. Z kolei tworzywa o podwyższonej 
odporności pozwalają wydrukować np. taboret, na którym 
można śmiało siadać.

Oskar Zięta zastosował druk 3D do prototypowania 
innowacyjnej kolekcji metalowych mebli wypełnionych 
powietrzem, opartych o technologie wykorzystywane 
w przemyśle kosmicznym. Prototyp wydrukowany na 
drukarce fi rmy Zortax i gotowy produkt można było 
obejrzeć na tegorocznych targach IMM w Kolonii.
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drukarki fi rmy Zortax, na targach IMM zaprezentował w tym 
roku Oskar Zięta. Zortax, jeden z  najbardziej znanych pol-
skich producentów drukarek 3D, jeszcze 2 lata temu był typo-
wym start-upem technologicznym szukającym fi nansowania 
produkcji pierwszej partii drukarek w serwisie crowdfundin-
gowym. Dziś, dzięki świetnie zaprojektowanemu produktowi, 
jego jakości i łatwości obsługi, Zortax sprzedaje swoje drukar-

ki w ponad 50 krajach świata. 
Andrzej Burgs, general manager fi rmy 

Sygnis, przybliża niedługą a  dynamiczną 
historię branży druku 3D w  Polsce. Ludzie 

z  większym doświadczeniem pamiętający wprowadzenie na 
rynek komputerów osobistych widzą w drukarkach 3D analo-
gię. Początkowo kilka olbrzymich i powolnych komputerów na 
świecie miało za zadanie wystarczyć całej ludzkości. Z czasem 
okazało się, że komputer jest potrzebny każdemu. Popularność 
krewnych komputerów, jak smartfony czy tablety nieustannie 
wzrasta – służą nam jak prawa ręka w codziennym życiu – opo-
wiada Andrzej Burgs. Podaje ważne daty dla rozwoju druku 
3D. W latach 80. XX wieku. powstała technologia FDM, czyli 
fused deposition modeling. Była to rzecz nowa i kosztowna, 
a  co za tym idzie – mało popularna. Pozwalają sobie na nią 

„UWA AM, E W TAKICH DZIEDZINACH JAK PROJEKTOWANIE CZY MEBLARSTWO, DRUK 3D 
B DZIE ZNAJDOWA  CORAZ SZERSZE ZASTOSOWANIE. DOBRY DESIGN TO CECHA, KTÓRA 

CZ STO POTRAFI SPRZEDA  PRODUKT CZY WYRÓ NI  GO NA KONKURENCYJNYM 
RYNKU. CECHA TA JEST SZCZEGÓLNIE WA NA W TAKIM PRZEMY LE JAK 

MEBLARSTWO, GDZIE PRZECIE  SZCZEGÓLNIE CH TNIE KLIENCI KUPUJ  TE 
MEBLE, KTÓRE IM SI  PO PROSTU PODOBAJ .” Rafa  Tomasiak, CEO Zortax

Jak informuje fi rma ABC Data, projekty do druku 3D można wykonać za 
pomocą dowolnej aplikacji do tworzenia obiektowego. Mogą być to zarówno 
programy komercyjne (np. Autodesk Inventor, Solidworks, 3D Studio MAX, 
Geomagic, czy nawet aplikacja 3D Builder na Windows 10), jak i darmowe 
(Blender, DesignSpark, czy Tinkercad). Budowa modelu 3D przebiega w trady-
cyjny sposób, tzn. należy wymodelować obiekt w trzech wymiarach, tak jak 
ma on wyglądać w rzeczywistości. Trzeba pamiętać o tym, aby model był „peł-
ny” w środku. Następnie model należy wyeksportować do formatu STL, który 
jest standardowym formatem pliku dla drukarek 3D (swoistym „PDF-em dla 
druku 3D”). Następnie, otwieramy plik STL w oprogramowaniu drukarki 3D, 
które jest dołączane do każdego urządzenia. W oprogramowaniu orientujemy 
model względem stołu drukarki, wysokość drukowanej warstwy (od 0,1 mm 
wzwyż), gęstość wypełnienia, czy mają być drukowane podpory/supporty, 
materiał z którego ma być drukowany model oraz kilka opcji zaawansowanych 
– o ile zachodzi taka potrzeba.

Model 3D jest cięty 
przez oprogramowanie 
na warstwy, które będą 
nakładane jedna po 
drugiej, tworząc obiekt 3D 
przez drukarkę fi rmy ABC 
Data. Generowany jest plik 
o rozszerzeniu GCODE, czyli 
ciąg komend dla drukarki 
3D informującej ją, gdzie 
ma w danym momencie 
przesunąć głowicę druku-
jącą i nanieść materiał.

Ponieważ drukarka 3D nie może 
drukować w powietrzu, w przypadku 
gdy mamy jakieś elementy wiszące, 
musi ona wydrukować sobie tzw. pod-
pory, które są usuwane po skończonym 
drukowaniu. Np. chcąc wydrukować 
stół, drukarka 3D fi rmy ABC Data będzie 
najpierw drukować nogi, a następnie 
blat. Jako że blat stołu musiałby być dru-
kowany w powietrzu, drukarka 3D wokół 
nóg stołu wydrukuje sobie podpory, 
na których będzie oparty blat stołu. Po 
skończonym wydruku, podpory będzie 
trzeba po prostu wyłamać i oczyścić 
spód stołu.

Firma ABC Data 
informuje, że 
można też w ogóle 
zrezygnować z dru-
kowania podpór 
– wystarczy obrócić 
w oprogramowaniu 
drukarki 3D stół 
do góry nogami 
– wtedy najpierw 
wydrukuje się blat, 
a następnie nogi. 
Żaden support 
nie będzie wtedy 
potrzebny.

Model Mikrusa przygotowany 
przez studentów Wydziału 
Wzornictwa warszawskiej ASP, 
a wydrukowany na drukarce 
„Fabrilo” fi rmy Paramid 3D.

Statuetki Festiwalu Filmowego w XXVIII L.O. im. Jana Kochanowskiego w Warszawie. 
Produkcja małoseryjna, spersonalizowana. Statuetki wykonano na drukarce „Fabrilo 
G12” fi rmy Paramid 3D.

Firma Aye Aye Labs jest otwarta na 
współpracę z projektantami mebli i fi rmami 
meblarskimi. Oferowane przez nią drukarki 
3D obniżają koszty wytworzenia prototypów, 
pozwalają na produkcję modeli 
idealnie zgodnych z projektem, 
produktów zindywidualizowa-
nych, renowację mebli i ekspery-
menty materiałowe. 
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f jedynie najwięksi potentaci. W roku 2005 wygasają paten-
ty chroniące technologię FDM. Druk 3D upowszechnia 
się poprzez środowiska opensource. W  roku 2014 istnieją 
fi rmy specjalizujące się w druku 3D. Są wśród nich świato-
wi giganci, małe i  średnie przedsiębiorstwa oraz hobbyści. 
Jak wygląda sytuacja na rynku krajowym? Jak informuje 
Andrzej Burgs, w Polsce działają obecnie dwie duże fi rmy. 
Ponadto, jest kilka przedstawicielstw międzynarodowych 
koncernów branży druku 3D. Poza wyżej wspomnianymi 
fi rmami, mamy również szeroką grupę producentów dru-
karek, którzy dysponują kilkudziesięcioma różnymi rozwią-
zaniami polskich konstruktorów. Znacząca liczba drukarek 
jest także do Polski importowana. Swoją działalność Sygnis 
(oraz inne fi rmy) zaczął właśnie w ten sposób. Chociaż Pol-
ska uznawana jest za początkujący rynek druku 3D, to mię-
dzy Odrą, a  Bugiem pracuje już ponad 1000 drukarek 3D. 
A ta liczba rośnie lawinowo – zaznacza Andrzej Burgs. 

Co jest zaletą, a co wadą polskiego rynku? Niewątpliwą 
zaletą polskiego rynku druku 3D jest ogromna liczba osób 
tworzących rozwiązania techniczne do druku 3D, z  których 
może skorzystać każdy, a one same są kompatybilne z istnie-
jącymi rozwiązaniami – mówi Andrzej Burgs. – Natomiast 
znaczącą wadą biznesową jest niecałkowita profesjonalizacja 
rynku druku 3D. Znaczna grupa fi rm zajmujących się pro-
dukcją drukarek tworzy ich zaledwie kilka sztuk miesięcznie, 
stąd też zdarza się, że czas oczekiwania na urządzenie to na-
wet 8 tygodni od daty zakupu. Chyba nikt nie wyobraża sobie, 
żeby czekać tyle czasu na nowego smartfona – dodaje. Opty-

Ograniczeniem wydruków jest tylko ludzka wyobraźnia. Drukarki 3D fi rmy Leapfrog Poland mają 
zastosowanie w każdym przemyśle: meblarstwie, architekturze, motoryzacji, medycynie, szkolnictwie. 
Firma Leapfrog Poland wprowadziła drukarki 3D do polskich i zagranicznych szkół, m.in. do Technikum 
Informatycznego w Poznaniu/Swarzędz oraz na Politechnikę Poznańską.

Paul McCartney wydrukowany w 3D na drukarce Aye Aye Labs, zaprezento-
wany na targach 3D Printshow w Londynie. To przykład możliwości druku 
naprawdę dużych obiektów. Drukarka „HotRod Henry” ma obszar roboczy 

wynoszący aż 35x35x60 cm i jest w stanie drukować naprawdę imponujące 
wydruki. Wyróżnia ją również możliwość druku ze wszystkich materiałów 

termoplastycznych dostępnych na rynku (w postaci szpuli do druku 
w technologii FDM).

Firma Sygnis 
zaznacza, że 
druk 3D to 
technologia 
jeszcze młoda, 
ale rozwija się 
w oszałamia-
jącym tempie. 
Dystrybutor 
drukarek 3D 
dostrzega ten 
trend i uważa, 
że w ciągu 
najbliższych 
lat drukarki 
3D zagoszczą 
na dobre 
w naszych 
domach.

Wydruk wspornika do 
Rotatora. Produkcja małose-
ryjna. Wydruki wykonane na 
drukarce „Fabrilo G12” fi rmy 
Paramid 3D.

Dzięki drukarkom 3D 
fi rmy Solveere można 
stworzyć prototypy 
uchwytów, drążków, 
zaślepek, osłonek 
ozdobnych, oparć, 
podłokietników, 
zagłówków itp. 
Druk 3D pozwala na 
szybkie i stosunkowo 
niedrogie wykonanie 
dowolnych elementów 
z tworzyw sztucznych 
oraz metalu, dzięki czemu stanowi on 
silną konkurencję dla frezowania czy 
odlewnictwa.
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mistycznie patrzy w  przyszłość. Uważa, że na horyzoncie 
widać nadchodzące zmiany. Coraz więcej fi rm przestawia się 
z altruistycznej idei niezarabiania na druku 3D, na sprecyzo-
wane biznesowe działania. Co za tym idzie? Poprawa jakości 
w obsłudze klienta, postępująca marginalizacja fi rm dostar-
czających wadliwe bądź niesprawne drukarki 3D oraz lepsza 
renoma druku 3D wśród opinii publicznej. To z kolei prowa-
dzi do stałego bogacenia się branży przez wpływy funduszy od 
klientów fi rmowych – mówi Andrzej Burgs. 

OFERTA DLA MEBLARSTWA
Przedstawiciele fi rmy Zortax są zdania, że na coraz 

bardziej konkurencyjnym, globalnym rynku, design jest 
jednym z elementów, który może zaważyć na wyborze da-
nego produktu, a  więc stanowi przewagę konkurencyjną. 
Podkreślają, że przestaje już chodzić wyłącznie o  to, żeby 
przemysł produkował przedmioty piękne i  użyteczne. Co-
raz większą rolę odgrywać będzie również tworzenie takich 
produktów na potrzeby samego przemysłu lub biznesu, tak 
by ich użytkownicy mogli cieszyć się dobrze zaprojektowa-
nymi rozwiązaniami, a  tym samym mieć większy komfort 
pracy. Do projektantów, inżynierów i tych wszystkich, któ-
rzy potrzebują szybkiego prototypowania adresowane jest 
drukarka Zortax M200. Sprzęt ten pozwala w prosty i szybki 
sposób przenosić pomysły powstałe na ekranie monitora do 
rzeczywistości. Druk 3D umożliwia sprawdzenie, czy pro-
totyp zachowuje odpowiednie proporcje w trójwymiarowej 
przestrzeni oraz czy poszczególne elementy do siebie pasują, 
a także, czy zaprojektowany przedmiot będzie ergonomicz-
ny. Wraz z  upowszechnieniem się tej technologii, tworze-

„ZASTOSOWANIE TECHNO-
LOGII DRUKU 3D ZACZYNA 
DOCIERA  DO KOLEJNYCH 

GA ZI PRZEMYS U. S YSZY-
MY O ZASTOSOWANIU W ME-
DYCYNIE, PRZEMY LE SAMO-

CHODOWYM, ZBROJENIOWYM, 
ARCHITEKTURZE, MODOWYM, 

JUBILERSKIM… TERAZ PRZYSZ A KOLEJ NA 
PRZEMYS  MEBLOWY.” Ma gorzata Wójcik, general 

manager Paramid 3D

Firma Dragon 3D pracuje w technologii FDM (FFF). Z powodu łatwej dostępności do dru-
karek i bardzo niskich kosztów eksploatacji,  technologia  FFF rozwija się dynamicznie  i co-
kolwiek by o tej technologii nie napisano, wg. mnie będzie dominowała w tych miejscach 
gdzie klientowi zależy na niskich kosztach wydruków, a dziś jest to w porównaniu do innych 
technologii ( SLS, SLA, POLYJET i inne), różnica kolosalna, na którą stać tylko bardzo bogate 
fi rmy – zaznacza Andrzej Federkiewicz z fi rmy Dragon 3D.

Zapraszamy na 
Targi Furnica w Poznaniu 

6-9 października 2015!
Pawilon 8a / stoisko 20

Wiodący producent elementów złącznych

http://www.marcopol.pl/
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nie modeli przedmiotów przed dalszymi pracami stało się 
niezwykle wygodnym, szybkim i  niedrogim rozwiązaniem 
dla projektantów i inżynierów. Produkt Zortrax jest jednak 
nie tylko użyteczny, ale również świetnie zaprojektowany. 
Model M200 został wyróżniony przez Instytut Wzornictwa 
Przemysłowego jako jeden z 25 polskich produktów, które 
są doskonałymi przykładami wdrażania wzorów do rze-
czywistości. W tym roku urządzenie zdobyło nagrodę TOP 
DESIGN Award 2015 przyznawane podczas targów Arena 
Design w Poznaniu w kategorii: nauka, medycyna, przemysł.

 W Aye Aye Labs zdajemy sobie sprawę, że projektant pro-
duktu niekoniecznie jest w stanie i chce tworzyć lub analizo-
wać swój projekt wyłącznie z  użyciem komputera. Nierzad-
ko tworzy się pierwszy prototyp w  skali z  użyciem łatwych 
w obróbce materiałów. Wówczas można taki obiekt zmienić 
w postać cyfrową, np. z użyciem technologii skanowania 3D. 
Wtedy już można dowolnie manipulować kształtem „wirtu-
alnego” obiektu. Modyfi kować go, dostosowywać poszczególne 
wymiary, by na koniec móc wydrukować różne prototypowe 
warianty. Koszt stworzenia wielu wersji tego samego pro-
duktu, wyłącznie na potrzeby badań, jest olbrzymi. Druk 
3D koszt ten znacząco obniża – zaznaczają twórcy drukarek 
„HotRod Henry”. Wykonywanie prototypów elementów 
i  produktów zaprojektowanych przez designerów to głów-

Przy zastosowaniu 
drukarek fi rmy Leapfrog 

Poland, format nie jest 
ograniczeniem. Firma 

współpracuje z zakłada-
mi chemicznymi, które 

dla potrzeb klientów 
przygotowują m.in. 

kleje, impregnaty, 
żywice, a w niedalekiej 

przyszłości również 
powłokę galwaniczną, 
która pozwoli na chro-

mowanie wydruków.

„BRAN A DRUKU 3D W POLSCE DZIA A JESZCZE W CIENIU, JEDNAK CORAZ 
WI CEJ PRZEDSI BIORCÓW SZTURMUJE RYNEK INNOWACJAMI I KONCEPTAMI. 

RODZIME FIRMY OFERUJ  DRUKARKI ZARÓWNO POLSKIM KLIENTOM, JAK 
I EKSPORTUJ  JE NA ZAGRANICZNE RYNKI. OBSERWUJ C DYNAMIK  

ROZWOJU BRAN Y W POLSCE MO NA MIA O SPOGL DA  W PRZYSZ O  
– WYSTARTOWALI MY PÓ NIEJ NI  EUROPA ZACHODNIA, ALE Z PR DKO CI  

WIAT A ODRABIAMY TEN DYSTANS.” Andrzej Burgs, general manager  rmy Sygnis

Modułowa półka wydrukowana na drukarce fi rmy Jelwek. Bardzo często wykorzystuje 
się druk 3D do przedstawiania wizji projektanta, tworząc wydruki wirtualnych modeli. 
Kilkakrotnie wykonywaliśmy wydruk makiet pokazowych, czy to budowli czy zagospodaro-
wania przestrzennego, czy nawet niewielki projekt wystroju wnętrz. Oczywiście, wszystko 
w odpowiedniej skali. Do druku materiał dobierany był odpowiednio, tak aby uzyskany 
efekty był zadowalający. Dzięki modelom możemy  prościej zobrazować cały projekt i na-
nieść niewielkie zmiany (pomalować, obrobić mechanicznie bądź chemicznie). Projektant 
od razu widzi efekt swojej pracy – mówi Rafał Berestka z fi rmy Jelwek.

Firmy, które pracują na 
drukarkach Leapfrog 
Poland wykonują m.in. 
elementy do mebli 
i wyposażenia wnętrz, 
zabawki, części do 
maszyn, samochodów. 
Dokładność wydruku to 
jedna setna milimetra. 
Dzięki tak wysokiej 
dokładności, można 
uzyskać wysokiej 
jakości produkt czy też 
model testowy.

Klienci fi rmy CadXpert 
wykorzystują urządzenia do 

druku m.in. designerskich 
ozdób: mydelniczek, fi gurek 

ozdobnych, ozdób ażurowych 
np. lamp i żyrandoli, podstawki 

pod urządzenia elektroniczne 
(telefony, iPady, kamery) czy 

też wieszaki na ścianę.
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ny fi lar działalności usługowej Aye Aye Labs. Firma oferuje 
nie tylko wykonywanie obiektów zgodnie z cyfrowym mo-
delem i specyfi kacją, ale także jego wykończenie, takie jak 
m.in. wygładzanie, szlifowanie, gruntowanie, impregnacja, 
wzmacnianie oraz lakierowanie. Wszystko po to, aby zama-
wiający odebrał produkt takim, jakim designer go wymy-
ślił. Drukarki 3D fi rmy Aye Aye Labs pozwalają również 
na indywidualizację produktową, renowację i modyfi kację 
elementów wyposażenia, eksperymenty materiałowe, imi-
tacje rzadkich lub nieistniejących już przedmiotów a także 
na wytwarzanie obiektów, które nie miałyby szansy powstać 
z użyciem jakichkolwiek innych metod wytwarzania. 

O licznych zaletach druku 3D mówi także Małgorzata 
Wójcik z fi rmy Paramid 3D: Obecnie na rynku dostępne są 
materiały do drukowania 3D, które doskonale odwzorowują 
drewno. Co więcej, przypominają drewno w dotyku i zapa-
chu (np. Barrus WOOD, LayWood). Designerzy puszczając 
wodze fantazji mogą teraz tworzyć najbardziej skomplikowa-
ne kształty, nie martwiąc się o ograniczenia technologiczne. 
Dodatkowo, brak odpadów produkcyjnych lub znaczące ich 
ograniczenie oraz biodegradowalność materiałów drewno-
podobnych powoduje, iż technologia druku 3D jest ekolo-

Designer najpierw tworzy mebel 
w programie 3D, a następnie, prak-
tycznie od razu może wydrukować go 
w miniaturze, co pozwoli mu zobaczyć 
jak np. fotel prezentuje się w „na żywo”. 
Drukarki ze sklepu Blackfrog.pl pozwolą 
przedstawić go klientowi, który może 
go dotknąć, obejrzeć z każdej strony, 
a nie tylko na ekranie komputera. 
Dodatkowo, szybko i tanio może 
wprowadzać poprawki do modelu, jak 
również drukować kilka jego wariantów. 
Druk pozwala tanio sprawdzić, czy 
pomysły designera sprawdzą się 
w rzeczywistości.

Według przedstawiciela sklepu Black-
frog.pl, druk 3D można wykorzystywać 
przede wszystkim do prototypowania 
mebli, projektowania mebli, które póź-
niej mogą być docelowo wytwarzane 
z form odlewniczych, projektowania 
elementów konstrukcyjnych mebli, 
wszelkiego rodzaju złączek, zawiasów, 
kołków, śrub, projektowania wszelkiego 
rodzaju uchwytów, gałek, rączek. 
Wydruki mogą być również elementem 
reklamowym, czy też pokazującym 
możliwości twórcy.

Druk 3D na drukarkach ze sklepu Blackfrog.pl pozwala na tworzenie gotowych 
mebli pokazowych. Dużą drukarkę można wykorzystać do drukowania mebli 
gotowych do sprzedaży. Drukarka pozwala także na tańsze i szybsze wydrukowanie 
złączek do mebli w paczkach niż wykonanie takich elementów na maszynie CNC. 
Wytrzymałość elementów drukowanych jest na tyle duża, żeby można było je 
wykorzystać do testów przy składaniu mebli, sprawdzenia czy element łączący jest 
dobrze zaprojektowany i spełnia swoje zadanie. Elementy drukowane można ob-
rabiać mechanicznie i malować. W stosunkowo krótkim czasie można wydrukować 
np. kolekcję gałek meblowych na targi, a także zmniejszyć koszty wytworzenia 
prototypów.

DC-Polska Sp. z o.o. 

www.dc-dask.eu      biuro@dc-dask.eu

34-130 Kalwaria Zebrzydowska, ul. Długa 16, 
tel. +48 33 8761260   fax +48 33 8761260 
Adres biura i magazynu: Pcim 1225, 32-432 Pcim   

mailto:biuro@dc-dask.eu
http://www.dc-dask.eu/
http://www.dc-dask.eu/
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f giczna. – mówi Małgorzta Wójcik. Kolejną z zalet druku 3D 
dla projektantów jest krótki czas od wykonania projektu do 
otrzymania produktu końcowego, niezależnie czy mówimy 
o  prototypie, czy o  modelu docelowym. Biorąc pod uwagę 
czas potrzebny na wprowadzenie korekt do projektu i powtór-
ne wykonanie modelu – oszczędność czasu i pieniędzy może 
być kilkukrotna, a koszt zakupu drukarki 3D „Fabrilo” może 
się zwrócić już po kilku czy kilkunastu wydrukach – dodaje. 
Inne zalety drukarki „Fabrilo” to możliwość personaliza-
cji drukowanych elementów, możliwość wykonania jednej 
bryły o  bardzo skomplikowanym kształcie czy wykonanie 
miniaturowych modeli np. zabytkowych mebli. To jesz-
cze nie wszystko. Druk 3D pozwala na tworzenie witraży 
z materiałów przypominających czyste szkło lub z domieszką 
kolorowych, metalowych drobinek. Dzięki połączeniu skano-
wania i  druku 3D możemy w  szybkim czasie dosztukować 
brakujące elementy. Modele wydrukowane na drukarce 3D 
„Fabrilo” znajdują swoje zastosowanie również w  produkcji 
wielkoseryjnej, przy tworzeniu form odlewniczych akcesoriów 
meblowych, takich jak ozdobne kluczyki, klamki czy zawiasy 
– zaznacza Małgorzata Wójcik z Paramid 3D. d

Rados aw Jankowski, kierownik projektów i wdro e   rmy ABC Data:
Wbrew pozorom proces drukowania 3D jest bardzo prosty. Najpierw drukarka 3D nanosi materia  (np. 
roztopiony plastik) na stó  roboczy urz dzenia w osiach XY. Mówi c krótko, rysuje jaki  p aski kszta t. Gdy go 
sko czy, g owica drukuj ca si  podnosi o zadan  w oprogramowaniu warstw  (np. 0,1 mm) i „rysuje” kolejn  
warstw  kszta tu. Ten proces trwa warstwa po warstwie a  do samego ko ca wydruku. Inne drukarki 3D druku-
j ce z innych materia ów ( ywice, proszek gipsowy, sproszkowane tworzywo lub metal) dzia aj  na dok adnie tej 
samej zasadzie. Najpierw nak adane s  pojedyncze warstwy materia u w osiach XY i zespajane ze sob  
( wiat em, klejem lub wysok  temperatur ), po czym nanoszona jest kolejna warstwa.

Firma Zortrax zaprezentowała, wyprodukowany dzięki 
technologii druku 3D, stolik kawowy – jego elementy 
zostały wydrukowane z tworzywa termoplastycznego. 
Dzięki temu, można z niego korzystać zarówno w po-
mieszczeniach, jak i na zewnątrz budynku.

Głównym wykorzystaniem drukarek 3D fi rmy CadXpert 
jest druk prototypów. Jej klienci prototypują m.in.: uchwy-
ty do szafek, drzwi, elementy łączenia mebli, prowadnice 
do kabli, stopki pod meble, elementy mechaniczne (np. 
kółka), mechanizmy do przesuwania i otwierania szafek, 
drzwi oraz podłokietniki.

Konrad Kukulski z fi rmy CadXpert zwraca uwagę, że 
klienci coraz chętniej sięgają po drukarki 3D. Najbardziej 

popularną technologią w tej branży jest FDM – Fused 
deposition modeling, czyli przetapianie materiału, 

który jest w formie żyłki i nakładanie go warstwa po 
warstwie na platformie roboczej.  Główną zaletą druku 
przestrzennego jest możliwość wytworzenia prototypu 

elementu przed rozpoczęciem seryjnej produkcji.  Dzięki 
niskim kosztom oraz krótkiemu czasowi wytworzenia, 

wprowadzenie ewentualnych zmian w modelu, staje się 
bardzo proste.  Drukarka 3D umożliwia również tworzenie 

skomplikowanych geometrii.

Drukarka 3D z fi r-
my Dragon 3D. Jak 
zaznacza Andrzej 
Federkiewicz 
z Dragon 3D, do 
roku 2011 dru-
karki kosztowały 
powyżej 10 tys. 
euro i stosowane 
były do prototypo-
wania produktów. 
Wejście na rynek 
drukarek typu 
open source, 
spowodowało 
spadek cen do 
poziomu, gdzie 
każdy może kupić 
drukarkę do domu 
(tzw. domowe 
drukarki od 1.800 
do 9.000 zł). 
Profesjonalne 
drukarki kosztują 
od 10 tys. do 
60 tys zł.

Chociaż drukarka 3D nadal wydaje się być maszyną 
przyszłości, ta fascynująca technologia już dzisiaj robi 
zawrotną i obiecującą karierę. Wiele osób, które miało 
styczność z drukiem 3D określa go mianem rewolucji, 

która całkowicie zmienia zasady prototypowania 
i produkcji w wielu branżach (od robotyki począwszy, 

a na jubilerstwie kończąc) – mówi Andrzej Burgs, 
general manager Sygnis, fi rmy zajmującej się 

dystrybucją drukarek 3D, consultingiem wdro-
żeniowym technologii druku 3D do fi rm, a także 

szkoleniami z druku 3D.



Imos Polska | 62-020 Swarz dz | ul. Dworcowa 4b/3 | tel. + 48 608 534 144
KRykowski@imos3d.com | www.imos3d.com

Projektowanie mebli 
inspirowane w asnymi pomys ami
Meble budzą silne emocje. Design, kolor, materiał, faktura – wszystko to sprawia, że 
odzwierciedlają część każdego z nas. Dzisiaj klienci końcowi pragną nie tylko oglądać 
i nabywać w stacjonarnych placówkach handlowych produkty mające indywidualny styl 
i „skrojone” na ich potrzeby, ale oczekują też tego rodzaju inspiracji w Internecie. W tej 
sytuacji newralgiczne stają się narzędzia pozwalające pod względem technologicznym 
połączyć ofertę internetową z bezpośrednimi wrażeniami we własnych czterech ścianach.

T akie możliwości daje najnow-
sza odsłona systemu imos. 
Kompleksowy system NET/
CAD/CAM sprawia, że dy-

stans między inspiracją a produkcją prak-
tycznie znika. Nieprzypadkowo hasłem 
towarzyszącym targowym prezentacjom 
fi rmy na międzynarodowych imprezach 
wystawienniczych, było inspire & produ-
ce. Wiele narzędzi systemu imos B2B czy 
też B2C zostało opracowanych na HTML 
5-Basis, dlatego mogą być stosowane na 
Apple, Windows i  tabletach z  systemem 
Android. Rozwiązanie bazujące na idei 
augmented reality (imos360) zostało bez-
pośrednio zintegrowane z aplikacją sprze-
daży i  projektowania. O  ile do tej pory 
możliwa była konfi guracja mebla i  jego 
projekcja we wnętrzu użytkownika, o tyle 
teraz jest to możliwe również z wykorzy-
staniem cyfrowego zdjęcia pomieszczenia. 
Konfi guracja produktów on-line została 
rozszerzona przez interaktywne okno 3D, 
które natychmiast wizualizuje i  modyfi -
kuje wszystkie szczegóły elementu mebla. 
Konfi guracja mebla od podstaw jest na tyle 
prosta, iż nie powinna sprawić problemu 

dla każdego, kto chciałby zbudować swój 
własny, indywidualny mebel.

OPTYMALIZACJA 
DZIĘKI INTEGRACJI

Wersja 12 przybliża fi rmę imos AG do 
celu, jakim jest optymalizacja całego pro-
cesu, począwszy od klienta końcowego aż 
po maszynę. Logika produktu i  parame-
tryczne dane 3D, tworzone przy zastoso-
waniu imos CAD znajdują zastosowanie 
zarówno w  konfi guratorze internetowym 
3D i  projektowaniu pomieszczeń, jak też 

w  dokumentacji wykonawczej i  progra-
mach CNC. Jednocześnie nowe, zoriento-
wane na sprzedaż funkcje oraz zaawanso-
wane narzędzia internetowe dla sprzedaży 
i klienta końcowego (NET i 360) łączą zna-
ne już rozwiązanie z  zakresu konstrukcji 
i  produkcji (CAD i  CAM), które dodat-
kowo można powiązać za pośrednictwem 
zdefi niowanych interfejsów z rozwiązania-
mi ERP, MES lub innymi rozwiązaniami 
branżowymi z optymalizatorami pakowa-
nia i planowania produkcji włącznie. Moż-
liwość skalowania rozwiązań i danych po-
zwala w ramach procesu na udostępnianie 
różnym grupom użytkowników tej samej 
bazy danych i  tych samych narzędzi pro-
gramistycznych.

ZAPRASZAMY DO TESTOWANIA
Każdy może wypróbować system 

imos NET B2B lub B2C zaglądając na 
strony internetowe lub odwiedzając fi rmę 
na imprezach targowych. Dodatkowo fi r-
ma otworzyła nowe centrum szkoleniowe 
pod Poznaniem, w  którym odbywają się 
pokazy oraz szkolenia przybliżające funk-
cjonowanie i obsługę całego systemu wraz 
z działającymi integracjami z różnymi sys-
temami zewnętrznymi (ERP, pakowymi 
czy optymalizującymi rozkrój). d
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P atrząc na nowoczesne propozycje oprogra-
mowania, trudno nie zgodzić się z Justyną 
Drogowską z fi rmy CAD Projekt K&A. Po 
tym, jak fi rma wprowadziła modyfi kacje 
w zakresie jakości obrazu, oferta CAD Pro-
jekt K&A  dysponuje możliwościami, któ-

rych granicę określa wyłącznie wyobraźnia projektanta i para-
metry sprzętu, na którym pracuje. W unikalnym środowisku 
wizualizacji programów CAD Decor PRO, CAD Decor 2.X 
czy CAD Kuchnie 6.X, dodano funkcje, które nie tylko jeszcze 
bardziej zwiększają jego stabilność i tempo działania, ale także 
pozwolą na personalizację prezentacji projektów. Propozycji, 
dla których granicą jest wyobraźnia można także z powodze-
niem poszukać w ofercie innych dostawców oprogramowania 
dla meblarstwa i wyposażenia wnętrz. 

CZYSTA MAGIA?
Nie, możliwości jakie daje nowoczesne oprogramowanie to 

efekt konkretnych, innowacyjnych rozwiązań. Po co ten roz-
wój? Przedstawiciele CAD Projekt K&A zaznaczają, że współ-
czesna branża projektowania wnętrz jest wyposażona w szereg 
narzędzi, które projektowanie czynią szybszym, łatwiejszym 
i bardziej dostępnym, nie tylko dla architektów wnętrz. Projek-
tant oprócz wiedzy dotyczącej przestrzeni i aranżacji, musi być 
również trochę psychologiem, „magikiem”, który odgadnie jak 

DESIGN BARDZO OSOBISTY
Na rozwoju oprogramowania do projektowania zyskuje przede 
wszystkim użytkownik mebli i wnętrz. Z myślą o nim powstają 
programy dla profesjonalistów. O komforcie klienta fi nalnego myślą 
także twórcy nowoczesnych aplikacji, w których wykorzystywana jest 
technologia Augmented Reality. 

D i a n a  N a c h i ł o

Klient, dzięki aplikacji 
Intiaro, na konfi guratorze 
może obejrzeć projek-
towany mebel w 3D, 
w wybranym przez siebie 
kolorze, opcji, kształcie, z do-
datkami. Może go dowolnie 
obracać, dodawać moduły, 
zmieniać wzory i kolory. Co 
więcej, wymiar mebla będzie 
dokładnie taki, jaki sobie zaży-
czy klient. Nie ma ryzyka błędu, 
że mebel będzie inaczej wyglądał 
w rzeczywistości. 

KD Max fi rmy TMSys to profesjonalny i intuicyjny program do projektowania kuchni, 
mebli kuchennych oraz szaf, który wychodzi naprzeciw potrzebom współczesnych pro-
jektantów. Pozwala on stolarzom, projektantom salonów kuchennych i producentom 
mebli na szybkie tworzenie profesjonalnych projektów kuchni i mebli kuchennych. 
Zaawansowane możliwości KD Max skutecznie wspomagają użytkowników na każdym 
etapie projektowania, a także podczas powadzenia prezentacji dla klientów.
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zapanować nad emocjami swoich klien-
tów. Oprogramowanie usprawniające 
proces projektowy i jego realizację to dzi-
siaj głównie aplikacje internetowe, które 
pomagają wzbudzić pożądane emocje 
i utrzymać nad nimi kontrolę – dodają. 

Na wymagania współczesnego 
konsumenta odpowiadają zalety opro-
gramowania KD Max fi rmy TMSys. 
Gwarantuje on dużą szybkość mode-
lowania i  prezentacji. Przedstawiciele 
fi rmy podkreślają, że dla wprawnego 
użytkownika przygotowanie komplet-
nej zabudowy kuchennej według okre-
ślonych potrzeb klienta, wraz z rende-
ringiem i  wyceną, zajmuje tylko kilka 
minut. KD Max to również wysoka 
fotorealistyczna jakość wizualizacji 
oraz dodatkowe metody prezentacji 

projektu (animacje, panoramy 360°, 
rysunki odręczne, zdjęcia stereoskopo-
we). TMSys oferuje również ogromną, 
darmową bibliotekę modeli mebli i ak-
cesoriów znanych producentów. 

Na błyskawiczne projektowanie me-
bli i wnętrz oraz natychmiastowe prze-
noszenie informacji, takich jak lista for-
matek lub elementów do produkcji, lub 
systemów ERP pozwala, znany w bran-
ży meblarskiej, Program PRO100 fi rmy 
Ecru. Projektowanie jest tak szybkie, że 
PRO100 najczęściej wykorzystywane 
jest przy pracy z klientem w studiu me-
blowym.  PRO100 może być używany 
samodzielnie, w  duecie z  programem 
Nowy Rozkrój (optymalizującym roz-
rys), jak również jako element złożo-
nych systemów ERP służący do składa-

Jedną z zalet systemu KD Max fi rmy TMSys jest zaawansowany edytor oświetlenia. KD Max umożliwia symulację 
dowolnego źródła światła (oświetlenie punktowe i powierzchniowe) oraz określenie jego parametrów (wat, lux, 
kelwin, paleta RGB, charakterystyka IES itd.).

Dzięki oprogramowaniu świat wirtualny może nabrać realnego wymiaru. Powstają zdjęcia i przestrzenie budzące 
emocje. A do tego można je oglądać we własnym smartfonie lub tablecie. Indywidualnie zaprojektowany mebel staje 
się w domu czymś, czego można aktywnie doświadczyć. Rozwiązanie w dziedzinie oprogramowania pozwala uchwycić 
kreatywność klienta końcowego, nadając jej cyfrową postać i przekształcić w realne produkty – mówi członek zarządu 
fi rmy Imos, Winfried Dell.

http://leitz.pl/
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nia zamówień.  Łatwo dostępna jest wersja demo programu. 
Obsługa jest intuicyjna, co powoduje, że po kilku godzinach 
pracy z  demo, użytkownik jest niemal w pełni gotowy do 
pracy.  PRO100 to nie tylko projektowanie i wysokiej jakości 
wizualizacja, ale również precyzyjna wycena oraz raporty po-
trzebnych materiałów i  elementów.  Jeden program pozwala 
na projektowanie mebli „od zera” oraz aranżację dowolnych 
wnętrz: od kuchni, przez łazienkę, do salonów i  biur.  Pro-
gram się nieustannie rozwija –  niedawno wprowadzono 
nowy, rewolucyjny moduł wizualizacji oparty o  technologię 
OpenGL, nowy moduł wymiarowania, zaawansowane narzę-
dzia wyrównywania, przyciąganie elementów przy rozciąga-
niu i  przesuwaniu.  Planowane są automatyczna podmiana 
brył (np. uchwytów/nóżek), kolejne zmiany w  jakości wizu-
alizacji, eksport do renderera w technologii raytracing, edytor 
brył obrotowych, eksport trójwymiarowych plików ogląda-
nych przy pomocy przeglądarki internetowej (np. na table-
tach)  i wiele innych.

Na każdym z  etapów powstawania mebla tapicerowa-
nego towarzyszyć może pakiet oprogramowania Design-
Concept Furniture fi rmy Lectra. Kompleksowe rozwiązanie 
CAD 3D/2D zostało opracowane z myślą o produkcji mebli 
tapicerowanych i obejmuje wszystkie etapy: od zaprojekto-
wania i przygotowania prototypu, po opracowanie i wytwo-
rzenie fi nalnego produktu. Umożliwia m.in.: projektowanie 
parametryczne modelu 3D z  zeskanowanych szkiców 2D, 
projektowanie linii przeszyć w  3D, defi niowanie założeń, 
tworzenie formatek w module 3D, zarządzanie symetrią mo-
deli, automatyczne generowanie układów kroju na materiale 
w celu kalkulacji kosztów oraz opcję fi zycznego prototypo-

Pakiet oprogramowania DesignConcept Furniture fi rmy Lectra to kompleksowe 
rozwiązanie CAD 3D/2D przeznaczone dla przemysłu meblarskiego, opracowane z myślą 
o produkcji mebli tapicerowanych. Obejmuje wszystkie etapy powstawania mebla — od 
zaprojektowania i przygotowania prototypu po opracowanie i wytworzenie fi nalnego 
produktu. DesignConcept Furniture pozwala przyspieszyć proces podejmowania decyzji 
o wyborze modeli do realizacji. Fotorealistyczne renderowanie, animacje kinematyczne 
i wizualizacje w 3D ułatwiają wymianę informacji, prezentację projektów zarówno 
wewnętrznym zespołom fi rmy, jak i potencjalnym klientom. Dodatkowo, maksymalnie 
upraszcza modyfi kowanie projektu zgodnie z preferencjami klienta.

Intiaro wykorzy-
stuje technologię 

Augmented Reality, 
czyli Rzeczywistości 

Rozszerzonej, 
polegającą na 

nakładaniu w czasie 
rzeczywistym grafi k 

3D na obraz z ka-
mery. Dzięki temu, 

w wirtualny sposób 
„wstawia” do real-

nych wnętrz meble 
w ich rzeczywistych 

rozmiarach. Dzięki 
Intiaro na ekranie 

tabletu można 
zobaczyć, jak będą 

wyglądały wybrane 
meble w naszym 
pokoju, zanim je 

jeszcze kupimy.

KD Max fi rmy TMSys to nie tylko najwyższej jakości wizualizacje. Jego funkcjonalność 
znacznie przyśpieszy działania projektantów, także podczas przygotowywania ofert 
handlowych oraz dokumentacji produkcyjnych i montażowych. KD Max szybko sprawdzi 
występowanie kolizji w zaprojektowanym wnętrzu, wygeneruje listę materiałową, 
również z wyszczególnieniem konkretnych elementów składowych mebla. Wbudowany 
w KD Max system CAD 2D umożliwia generowanie zwymiarowanych rzutów i widoków 
pomieszczenia z meblami oraz rozrysów blatów z otworami na sprzęty. Ze względu na 
elastyczność systemu, projektant nie jest ograniczany w zakresie generowania widoków 
i przekrojów, ustalania styli wymiarowania, wydruku itd.

System mobilny CAD Share-it autorstwa CAD Projekt 
K&A premierę miał w styczniu 2014 r. Dla projektantów 
to stabilny system, umożliwiający zarządzanie projektami 
3D w chmurze oraz łatwe i mobilne ich udostępnianie 
klientom. Prezentacja projektu dostępna w każdym miej-
scu i czasie (w przeglądarce internetowej na komputerze 
stacjonarnym, na tablecie lub smartfonie z systemami 
Android i iOS) w postaci Panoramy 360° przy wykorzysta-
niu techniki Multi–Touch, z pewnością wzbudzi pożądane 
emocje. Klient z kolei, czekając na swój wymarzony 
projekt mieszkania czy domu, może go zobaczyć i prawie 
„dotknąć”, korzystając z bezpłatnej aplikacji mobilnej CAD 
Share-it, udostępnianej w Google Play i App Store.
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wania, projektowanie 3D według założeń z wykorzystaniem 
istniejących części wewnętrznych, użycie standardowych 
komponentów, tworzenie specyfi kacji technicznych, które 
obejmują widoki 3D, oraz eksport danych do wcześniej sfor-
matowanych szablonów arkuszy kalkulacyjnych Excel. 

ZOBACZYĆ EFEKT KOŃCOWY
Każdy z nas lubi zobaczyć efekt końcowy. A w przypadku 

mebli niestety czasem   trudno wyobrazić sobie, jak będą wy-
glądały po ustawieniu we własnym mieszkaniu. To jest jednak 
bryła przestrzenna i po kilkumiesięcznych poszukiwaniach ka-
napy, kiedy ją w końcu przywieziemy do domu i wstawimy do 
salonu, może się okazać, że jest albo np. wizualnie   za duża, 
albo za mała – mówi Małgorzata Jeżowska z fi rmy Bizzarto, 
której meble już niebawem można będzie oglądać w aplikacji 
Intiaro fi rmy Agitive. Poza tym, korzystanie z nowinek techno-
logicznych jest już domeną nie tylko młodych. Większość z nas 
korzysta ze smartfonów, tabletów i szuka rozwiązań, które uła-
twiają mu życie. A że aplikacje są coraz nowocześniejsze, coraz 
lepiej potrafi ą zaprezentować nasze produkty, to jest to świetny 
moment, aby zacząć je wykorzystywać w naszej branży – doda-
je Małgorzata Jeżowska. Aplikacja fi rmy Agitive została stwo-
rzona z  myślą o  osobach urządzających lub zamierzających 
urządzić mieszkanie lub biuro. Za pomocą zwykłego tabletu 
można w prosty i szybki sposób „przymierzyć” meble do po-
wierzchni, którą aranżujemy. 

Próbą zaangażowania klienta końcowego w  proces pro-
dukcji i  sprzedaży są możliwości stworzone przez oprogra-
mowanie Interior Design w  wersji 12.0 fi rmy Imos. Idei tej 
towarzyszy hasło „Inspire & produce”. Innowacje fi rmy Imos 

Dzięki wirtualnemu projektowaniu mebli w 3D i możliwości wstępnego kosztorysowania, 
w tym kalkulacji zużycia materiału i kosztów montażu oraz symulacji układów kroju 
w DesignConcept Furniture fi rmy Lectra, liczba produkowanych fi zycznych prototypów 
jest ograniczona do minimum. Dodatkowo informacja o kosztach produkcji, znana już 
na wczesnym etapie projektowania, pozwala oszacować opłacalność produkcji danego 
modelu i daje możliwość wprowadzania ewentualnych zmian w celu zwiększenia zysku.

W najnowszym oprogramowaniu Interior Design w wersji 12.0 fi rmy Imos, włączenie 
klienta końcowego w proces sprzedaży i produkcji odgrywa szczególną rolę: wizja fi rmy 
Imos, której centralny punkt stanowi optymalizacja całego procesu, począwszy od klienta 
końcowego, a skończywszy na maszynie, zyskuje dzięki temu coraz bardziej wyraźne 
kontury. Ponadto na klientów czeka wiele ulepszeń i nowości w poszczególnych grupach 
produktów CAD, CAM, NET i 360.

Potrzebujesz okuć meblowych?
Nie trać czasu! Zarejestruj się już dziś 
i zamów on-line! www.demos24plus.pl
Zobacz jakie to proste!

www.demos-trade.pl

Demos trade Sp. z o.o.
Biuro obsługi klienta:
tel. 032 730 23 13
e-mail: zamowienia@demos-trade.com

Chcesz otrzymać nasz bezpłatny katalog? 
Skontaktuj sie z naszym przedstawicielem handlowym

Kontakty znajdziesz na naszej stronie:

www.demos-trade.com

katalog
Okucia meblowe

2014

Akcesoria meblowe

http://www.demos24plus.pl/
mailto:zamowienia@demos-trade.com
http://www.demos-trade.pl/
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f i udogodnienia przygotowane z myślą o klientach fi nalnych 
wynikają z faktu, że meble to produkty budzące silne emocje. 
Design, kolor, materiał – meble odzwierciedlają część każdego 
z nas. Klienci końcowi pragną nie tylko oglądać i nabywać pro-
dukty posiadające indywidualny styl i skrojone na ich potrzeby 
w stacjonarnych placówkach handlowych, lecz oczekują też tego 
rodzaju inspiracji w Internecie przy zapewnieniu wszystkich na-
rzędzi pozwalających pod względem technologicznym połączyć 
ofertę internetową z  bezpośrednimi wrażeniami we własnych 
czterech ścianach –  zaznaczają przedstawiciele Imos. Stąd 
też, Wersja 12 oferuje bazujące na Internecie narzędzia do 
prezentacji i projektowania, które mają „zachwycić i zainspi-
rować” klienta końcowego podczas użytkowania. Większość 
z tych narzędzi opracowano na bazie HTML 5, dzięki czemu 
można z nich korzystać również w tabletach wyposażonych 
w systemy Apple, Windows lub Android. W wielu miejscach 
dopracowano w szczególności wizualną komunikację z klien-
tem końcowym: zaprezentowaną już na targach „Ligna 2013” 

Zgodnie z tradycyjną sekwencyjną technologią opracowywania mebli tapicerowanych, 
formatki pokrowców uzyskuje się dopiero w końcowym etapie projektowania. Design-
Concept fi rmy Lectra umożliwia jednoczesne opracowywanie wszystkich komponentów 
mebla – formatek, pianek oraz struktury drewnianej – pozwalając zaoszczędzić od 30% 
do 50% czasu. Jednoczesna kontrola ostatecznego wyglądu gotowego produktu, ocena 
wykonalności projektu, szacowanie kosztów produkcji i standaryzacja procedur, ułatwia-
ją podejmowanie decyzji, przynosząc dodatkowe oszczędności poprzez uproszczenie 
procesu rozwoju produktu.

Niezależnym projektantom wnętrz i architektom oraz 
studiom kuchennym, fi rma Lignumsoft proponuje 
oprogramowanie ADeko 14. Jest to program bazujący 
na IntelliCAD, więc wszystkie funkcje typowo CAD-
-owskie są dostępne. Dodatkowo, program oferuje 
możliwość projektowania w widoku 3D z pełną wi-
zualizacją realistyczną w czasie rzeczywistym. Dzięki 
unikalnemu rozwiązaniu, zanim wykonany zostanie 
właściwy rendering zdjęcia, można na bieżąco praco-
wać z cieniami, odbiciami, światłami, itd. Jak projekt 
jest gotowy ADeko14 umożliwia wygenerowanie bar-
dzo dobrych wizualizacji zbliżonych do jakości zdjęcia, 
jak również renderingów 3D, które można wyświetlić 
w studiu na telewizorze 3D i zrobić piorunujące 
wrażenie na klientach. Bardzo docenianą funkcją jest 
ekstremalnie krótki czas, w jakim w ADeko 14 można 
stworzyć projekt, a następnie go szybko wycenić.

Przejście tonalne 
„głębia ostrości” (efekt 
wizualny z zakresu ob-
róbki fotografi i) to jedna 
z nowych możliwości 
pracy z obrazem dzięki 
oprogramowaniu fi rmy 
CAD Projekt K&A.

Dobre oprogramowanie do projektowania to dzisiaj już nie tylko wizualizacja dla 
klienta, to także ofertowanie i co najważniejsze, przeniesienie danych z projektu 
prosto na produkcję – zaznaczają przedstawiciele fi rmy Lignumsoft. Rozwiązania ba-
zujące wyłącznie na wizualizacji nie są już wystarczające, zwłaszcza dla producentów 
mebli. Dobrego oprogramowania do wizualizacji na rynku polskim jest już bardzo 
dużo, programów które wspierają produkcję ciągle bardzo mało – dodają.

Intiaro to również katalog mebli. Wśród 
nich znajdują się produkty Noti i Balmy. 
Docelowo, Agitive chce stworzyć naj-
większy na świecie katalog mebli, które 
nie tylko będzie można przymierzać do 
urządzanych właśnie wnętrz, ale również 
kupować przez Internet. Z Intaiaro bę-
dzie się można przenieść do e-sklepów 
danych producentów i dystrybutorów 
mebli. Wśród nich będą zarówno duże 
i znane fi rmy, jak i przedstawiciele nie-
wielkich manufaktur, które robią meble 
tylko na konkretne zamówienie.
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technologię Augmented Reality rozbudowano pod wzglę-
dem funkcjonalnym, udoskonalono i  zintegrowano bezpo-
średnio z  aplikacjami sprzedażowymi i  konstrukcyjnymi. 
Dzięki temu, istnieje teraz nie tylko możliwość rzutowania 
skonfi gurowanych mebli w  przestrzeni, lecz także, alterna-
tywnie, wstawiania ich w cyfrowe zdjęcia z uwzględnieniem 
ogniskowej i  współczynnika zoom. Funkcję konfi guracji 
produktu w  trybie online poszerzono o  interaktywne okno 
3D, umożliwiające natychmiastową wizualizację dokonanych 
zmian cech, a  tym samym gwarantujące bezpieczeństwo 
procesu zamówieniowego. Funkcja prostego w obsłudze pro-
jektowania przestrzennego 3D, którą można zintegrować ze 
stroną internetową, pomaga klientowi skonkretyzować swoje 
pomysły. Jak zapewniają przedstawiciele fi rmy Imos, te nowe 
narzędzia do wizualizacji produktów sprawiają, że rozmowa 
handlowa zostaje jeszcze bardziej uproszczona i wzbogacona 
o aspekt emocjonalny: klient końcowy staje się projektantem.

Adam Wileński z fi rmy Lignumsoft  zwraca uwagę, że nie 
ma programu uniwersalnego jedynego i najlepszego. Każdy, 
nieważne czy to producent, czy to projektant musi go dopaso-
wać do swoich własnych potrzeb i tego, co chce osiągnąć. Jako 
jedna z nielicznych fi rm na rynku umożliwiamy za niewielką 
odpłatnością przetestowanie pełnych wersji programu, aby, 
jak to się mówi, nie kupić kota w worku – podkreśla. d

Neron Konfi gurator 3D fi rmy NeronIT jest systemem umożliwiającym efektowne 
zaprezentowanie produktów fi rmy w Internecie  w oparciu o technologię 3D. Jest 
także doskonałym uzupełnieniem oferty handlowej przedsiębiorstwa. Prezentacja 
produktów w przestrzeni 3D sprawia, że oferta fi rmy jest bardziej atrakcyjna.

Poznańska fi rma CAD Projekt K&A w maju br. wprowadziła bardzo kluczowe 
modyfi kacje w swoim oprogramowaniu, w zakresie pracy z obrazem. W unikalnym 
środowisku wizualizacji programów CAD Decor PRO, CAD Decor 2.X czy CAD Kuchnie 
6.X, dodano funkcje, które nie tylko jeszcze bardziej zwiększają jego stabilność i tem-
po działania, ale także pozwolą na „personalizację” prezentacji projektów. Wydaje 
się, że w tej sferze naprawdę doszliśmy do punktu, w którym granicą jest już wyłącznie 
wyobraźnia projektanta i możliwości sprzętu, na jakim pracuje – powiedziała Justyna 
Drogowska z fi rmy CAD Projekt K&A. Najważniejsze nowości to: możliwość tworzenia 
obrazów trójwymiarowych – anaglifowych oraz stereoskopowych, postprocesowe 
fi ltry artystyczne, przejścia tonalne, „głębia ostrości” (efekt wizualny z zakresu obróbki 
fotografi i), efekt Raytracing w aplikacji CAD Share-it itd.

http://colorimo.eu/
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RAZ DO ROKU W OSTRÓDZIE
Mi dzynarodowe Targi Meblowe w Ostródzie, których 42. 
edycja odby a si  w dniach 8-11 wrze nia, maj  swoje 
sta e punkty, w ród których s  m.in. uroczyste otwarcie 
imprezy, a tak e Wieczór Wystawcy. Atmosfer  tych chwil 
próbowali my uchwyci  w fotogra  cznym obiektywie.

Od lewej: Ce-
zary Roszkow-
ski – dyrektor 
sprzedaży 
Fabryk Mebli 
Forte (z na-
grodą „Żagiel 
Rozwoju” za 
sypialnię „Bel-
levue”) i Piotr 
Oraczewski 
– prezes 
Zarządu Expo 
Areny

Od lewej: Piotr Oraczewski – prezes Zarządu Expo Areny, 
Magdalena Kopińska-Król – dyrektor handlowy w fi rmie 
Gala Collezione (z nagrodą „Żagiel Rozwoju” za narożnik 
„Happy”, marka Sweet Sit), Tomasz Wójcik – kierownik 
Katedry Projektowania Mebli na Wydziale Architektury 
Wnętrz ASP w Krakowie, przewodniczący Kapituły „Żagla 
Rozwoju”.

M a r e k  H r y n i e w i c k i

Andrzej Binkowski – właściciel fi rmy Mebin 
odbiera z rąk Piotra Oraczewskiego – pre-
zesa Zarządu Expo Areny, nagrodę „Żagiel 
Rozwoju” za kolekcję mebli „Elegante”. Z tyłu 
od lewej: Tomasz Wójcik – kierownik Katedry 
Projektowania Mebli na Wydziale Architektury 
Wnętrz ASP w Krakowie, przewodniczący 
Kapituły „Żagla Rozwoju”, Robert Mieldziuk 
– menedżer projektu MTM i AMIA.

Nagrodę 42. edycji Międzynarodowych Targów Meblowych 
w Ostródzie za najlepsze stoisko otrzymała fi rma Signal.

Gości witał 
Czesław 
Najmowicz, 
burmistrz 
Ostróda.

Od lewej: Piotr Oraczewski – prezes Zarządu 
Expo Areny, Leszek Wójcik – prezes Zarządu 
Fabryki Mebli Stolpłyt i Wójcik Fabryka Mebli 
(z nagrodą „Żagiel Rozwoju” za program 
mebli skrzyniowych „Toronto”), Tomasz Wójcik 
– kierownik Katedry Projektowania Mebli na 
Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Krakowie, 
przewodniczący Kapituły „Żagla Rozwoju”.

Wieczór branżowy to obowiązkowy punkt każdej edycji Mię-
dzynarodowych Targów Meblowych w Ostródzie. 9 września 

w restauracji na terenie Expo Areny bawili się liczni przedstawi-
ciele branży meblarskiej.
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Anna Dubieniecka-Suszek, kurator wystawy „Polish 
Proven Design”.

Ofi cjalne 
otwarcie 
targów miało 
miejsce 8 
września. 
Gości przy-
witał Piotr 
Oraczewski 
– prezes Za-
rządu Expo 
Areny.

Gustaw 
Marek Brzezin, 
marszałek 
województwa 
warmińsko-ma-
zurskiego.

Pamiątko-
we zdjęcie 
laureatów 
konkursu 
„Żagiel 
Rozwoju” 
i władz 
Expo 
Areny.

Od lewej: Piotr Oraczewski – prezes Zarządu Expo Areny, Damian Kaczorowski 
– właściciel fi rmy Benix (z nagrodą „Żagiel Rozwoju” za narożnik „Play”), Tomasz 

Wójcik – kierownik Katedry Projektowania Mebli na Wydziale Architektury 
Wnętrz ASP w Krakowie, przewodniczący Kapituły „Żagla Rozwoju”, Robert Miel-

dziuk – menedżer projektu MTM i AMIA.

Czesław Najmowicz, burmistrz Ostródy (z lewej) wrę-
cza Andrzejowi Biesiadzie, właścicielowi fi rmy Signal 
statuetkę za najlepsze stoisko 42. edycji Międzynaro-
dowych Targów Meblowych.

Przed gośćmi wieczoru branżowego wystąpił zespół The Postman z Polkowic. 
Występowali m.in. w takich programach, jak „Mam talent”, „Droga do gwiazd”, 
„Pytanie na śniadanie”, „Kawa czy herbata”, „Dzień dobry TVN”. Trzy razy zwy-
ciężali w ogólnopolskim przeglądzie utworów Beatlesów w Dzierżoniowie.
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NOWOCZESNE 
TECHNOLOGIE WE 

WN TRZACH
Andrew Lucas London,  rma specjalizuj ca si  
w ekskluzywnych rozwi zaniach technologicznych, 
prowadzi zamkni te szkolenia dla architektów 
i projektantów wn trz z zakresu wykorzystania 
wspó czesnych technologii w projektach domów, re-
zydencji i apartamentów. Najnowsze szkolenie odby o 
si  9 wrze nia w warszawskiej siedzibie  rmy.
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Po części merytorycz-
nej uczestnicy spo-
tkania wzięli udział 
w Akademii Golfa 
w Golf Parks Poland.

Od lewej: arch.Katarzyna 
Moraczewska, Olga Kisiel-
-Konopka (OKK! Design) 
– organizatorka spotkania, 
arch. Barbara Przasnyska.

W szkoleniu 
wzięli 
udział 
architekci 
i projek-
tanci.

Szkolenie prowadził Daniel Welfel – prezes Andrew 
Lucas London, fi rmy specjalizującej się w eksklu-

zywnych rozwiązaniach technologicznych.

Roderyk Cymler 
– redNet Dom.

Barbara 
Przysnyska 
i Lidia Bąk 
– architekt-
ki.

Od lewej: Olga Kisiel-Konopka (OKK! Design) – organizatorka spotka-
nia, arch. Małgorzata O’nell – architekt, Daniel Welfel – prezes Andrew 
Lucas London, arch. Miłosz Kowalski.



http://www.meble.pl/
http://www.meble.pl/
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SMAKI YCIA NA PREMIERZE 
KATALOGU IKEA

Prezentacja najnowszego katalogu IKEA 2016 odby a si  w niesamowitej 
scenerii Soho Factory, a w ród zaproszonych go ci znalaz y si  gwiazdy 
telewizji, m.in. znani kucharze. Ka dy, kto 20 sierpnia br. pojawi  si  na 
warszawskiej Pradze, przekona  si , e to w a nie „Drobne rzeczy nadaj  
yciu smak” i móg  pod okiem Magdy Gessler przygotowa  pierogi, albo 

spróbowa  kon  tur Bo eny Dykiel.

A n n a  S z y p u l s k a
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EAPod okiem Magdy Gessler goście 

przygotowywali oryginalne 
pierogi.

Aktorka Bo-
żena Dykiel 
częstowała 

konfi turami 
własnej 
roboty.

Czas na gotowanie to najlepszy czas na 
bycie razem. Z takiego założenia wyszli 
organizatorzy spotkania inaugurującego 
Katalog IKEA 2016. Soho Factory 
wypełniły więc najlepsze smaki i, 
co najważniejsze, miła atmosfera.

Część letniej kuchni, 
w której porad udzielały 
Maja Popielarska i Beata 

Śniechowska.

Aleksandra Kost-
ka, telewizyjna 
prezenterka 
w otoczeniu zna-
nych kucharzy: 
Cezarego Powały 
(po lewej) i Mar-
cina Budynka (po 
prawej).

Motto przewodnie spotkania, 
a także najnowszego katalogu, 
warto zapamiętać.

Kuchnia, w której odbywały się warsztaty lepienia 
pierogów z Magdą Gessler.

Maja Popielarska zdradziła swoje 
domowe sposoby na uprawę ziół.

Tegoroczna odsłona kata-
logu IKEA 2016 poświęcona 
została życiu w kuchni i wo-
kół niej. To przecież kuchnia 
jest sercem każdego domu, 

które 
w na-
turalny 
sposób 
przycią-
ga i łączy 
ludzi.
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Paweł Szymański, współ-
założyciel fi rmy Kaspa, 
związany jest z branżą 
oświetleniową od wielu lat.

Jednym z gości spotkania była 
Krystyna Łuczak-Surówka, 
historyk sztuki z warszawskiej 
Akademii Sztuk Pięknych.

Grzegorz 
Lipa, 
Kaspa.

Arch. Marta Miklaszewska.

Z MI O CI 
DO WIAT A
25 sierpnia o  cjalnie po raz pierwszy 
zaprezentowa a si  przedstawicielom mediów polska 
marka o wietleniowa Kaspa. W warszawskim 
showroomie dziennikarze spotkali si  z za o ycielami 
 rmy, poznali jej histori  i ofert .

Kaspa to lampy nowocze-
sne, zróżnicowane styli-
stycznie, uwzględniające 
aktualne trendy. W aktu-
alnej kolekcji znajduje się 
aż 226 produktów!

Olga Kisiel-Konopka, organi-
zatorka spotkania (z lewej) 
i Ewa Mierzejewska, „Ewa & 
Wnętrze” (z prawej).

ski, współ-
y Kaspa,

z branżą 
ą od wielu lat.

25
za
ma
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 r

Katarzyna 
Hanus, współ-
założycielka 
fi rmy Kaspa, 
od początku 
miała jasną wi-
zję tego, jaką 
markę chce 
stworzyć.
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Drink z palemką

C hociaż na Ukrainie czuję się 
jak w  domu, zapowiedzią eg-
zotycznych wrażeń z  podró-

ży, które zwykłam byłam tam odbywać 
z przyjaciółką mą Handzią, są przedziw-
nie przystrzyżone krzewy w podkarpac-
kich ogródkach. Mają kształt lodów-świ-
derków albo japońskich drzewek bonsai. 
Wyglądają naprawdę odlotowo i  robią 
nie mniejsze wrażenie niż palma na war-
szawskim rondzie de Gaulle’a. 

Nie wiedziałam, że egzotyczne akcen-
ty w  polskim krajobrazie to hawaikum. 
Ale już wiem. Po pierwsze za sprawą 
Kasi Świętek, trzymającej rękę na pulsie 
„branżowego” rynku wydawniczego. Po 
drugie, za sprawą lektury książki „Ha-
waikum” wydanej przez Wydawnictwo 
Czarne. Filip Springer wyjaśnia, że „Ha-
waikum” to ten zgrzyt gdy w przestrzeni 
– wizualnej, muzycznej, kulinarnej – od-
krywamy fałsz. Jednym z  przykładów 
„fałszywej nuty” są pozbawione natural-
nych kształtów drzewa i  krzewy, utrzy-
mane w egzotycznej stylistyce z importu. 
Zgadzam się z tym, co napisał Jerzy Za-
wisak z ksiazki.onet.pl: Dawno nie mia-
łem w  ręce tak pięknie wydanej książki 
o… brzydocie. „Hawaikum” to niezwykle 
ciekawa analiza wszechobecnego w  Pol-
sce bezguścia, tandety i bylejakości. W tej 
brzydocie jest jednak coś, co urzeka. Po 
głębszej refl eksji wiadomo, że za „drin-
kiem z  palemką”, wywołującym niemal 
pomieszanie zmysłów estetycznych, stoi 
potrzeba piękna, którego istoty poszu-
kiwali autorzy „Hawaikum”. Na myśl 
przychodzi wniosek, że nie to ładne, co 
ładne, ale co się komu podoba.

Wyciszyć się i uciec od nadmiaru wra-
żeń, pomaga nie tylko ekstrawagancka 
palma, ale też zachowawcza biel i  towa-
rzyszący jej brąz. To ukochane kolory 
Polaków, jak wynika z badań przeprowa-
dzonych na zlecenie wydawnictwa przez 
Uniwersytet Łódzki. Raport „Polskie 
wnętrze. Trendy nowoczesności” pokazu-
je, że urządzamy się tak, aby mieć świa-
domość realizacji własnych oczekiwań. 
I chyba właśnie o tę wolność chodzi. 

Złowieni w sieci

Z raportu pt. „E-konsumenci. 
Consumer Journey Online”, 
opracowanego przez IAB Pol-

ska, wynika, że Internet jest najważniej-
szym źródłem informacji o  artykułach 
wyposażenia wnętrz (w tym o meblach) 
dla… ponad ¾ klientów kupujących tego 
typu produkty. Kto z  nas, urządzając 
mieszkanie bądź przygotowując remont, 
nie szukał w  sieci inspiracji, jak zaaran-
żować wnętrze? – pyta retorycznie Anna 
Pogoda, head of team w fi rmie Goldbach 
Audience. – Badanie IAB Polska ukazuje 
skalę tego zjawiska. Internet to najważ-
niejsze źródło wiedzy na temat produk-
tów wyposażenia domu. Wymienia je 
76% użytkowników sieci kupujących tego 
typu dobra. Co więcej, informacje znale-
zione w sieci są według klientów bardziej 
wiarygodne niż te zaczerpnięte z  prasy, 
TV czy radia. Konsumenci bardziej ufają 
tylko ekspertom oraz swoim bliskim – ro-
dzinie i znajomym.

Większość respondentów przyznała, 
że Internet jest przydatny w  poszuki-
waniu informacji i  opinii, nowych pro-
duktów i usług, przy wyborze oferty czy 
produktu, w  planowaniu zakupów i  ich 
realizowaniu oraz dzieleniu się opinią. 
Statystyki zawarte w  raporcie pokazują 
też, że w kategorii „dom” wśród kupują-
cych w sieci lub poza nią 54% stanowią 
kobiety, ale już wśród kupujących online 
przeważają mężczyźni (55%). Zarówno 
wśród kupujących w Internecie lub poza 
nim, jak i wśród kupujących online naj-
większą grupę stanowią osoby w  wieku 
25-34 lata (odpowiednio 35 i 44%). 

W komentarzu do raportu Anna 
Pogoda zwraca uwagę na jeszcze jedną, 
istotną kwestię: W branży wyposażenia 
domu mamy też do czynienia ze zjawi-
skiem „odwróconego” showroomingu 
–  choć Internet to dla klientów główne 
źródło informacji o tych produktach, tyl-
ko 37% preferuje e-zakupy. To oczywi-
ście niemało, ale w porównaniu z innymi 
branżami (np. motoryzacyjną) widać, że 
Polacy nie są jeszcze gotowi na kupowanie 
mebli online.

Hejterom 
dziękujemy 
G dy Mark Zuckerberg potwier-

dził, że Facebook pracuje nad 
nowym przyciskiem ruszyła la-

wina spekulacji: czyżby w końcu „Nie lu-
bię”? Zuckerberg zapowiedział jednak: To 
nie jest to, o czym myślicie. Hejterzy muszą 
się więc uzbroić w cierpliwość.

Nie wiem jak to możliwe, ale (choć 
nie lubię uogólnień) jesteśmy narodem, 
który i nie potrafi  cieszyć się z  sukcesów, 
i nie potrafi  z godnością przyjmować po-
rażek. Najgorsze w tym wszystkim jest to, 
że wyrazy swojej dezaprobaty wylewane są 
strumieniami hejtu na różnego rodzaju fo-
rach i portalach społecznościowych. I tak: 
Mistrzostwo Świata bez względu na dyscy-
plinę zdobywamy fuksem, bo przeciwnicy 
byli akurat słabi, a gdy koncepcja architek-
toniczna, jedna z kilkuset prac przesłanych 
na konkurs, nie wygrywa, to konkurs ten 
jest do d…, jury bez sensu, a tak w ogóle 
to wygrała przecież znajoma organizatora.

Są też tacy, którzy mimo iż nie są „moc-
ni” w  jakiejś dziedzinie, i  np. nigdy nie 
wysłali zdjęcia na konkurs fotografi czny, 
zwymyślają ten konkurs: że poziom niski, 
że oni tego rodzaju zdjęcia, to by komór-
ką swojej babci zrobili, a nawet lepsze, że 
temat konkursu śmieszny i  niepotrzebny, 
nagroda żenująco niska, a jury niekompe-
tentne. Pewnie nigdy nie wezmą udziału 
w tym konkursie, ale skomentować nie za-
szkodzi. O wszystko można byłoby obwi-
nić Internet, który sprawia, że każdy może 
wyrazić swoje zdanie, tylko czy wolność 
słowa to coś złego? Kiedyś buczało się na 
stadionach albo obgadywało kogoś w osie-
dlowym sklepie, a teraz można „hejtować 
dla samego hejtowania”. Pewnemu przed-
siębiorcy powiedziałam, że gdy odniesie 
sukces, to dowie się o  tym z  Internetu 
– gratulacje przyjmą mocno zawoalowaną 
formę – będzie to po prostu fala hejtu.

Pytam więc trolujący pracownicy oraz 
byli pracownicy, pseudodizajnerzy-hejte-
rzy, anonimowi i  podpisani-sfrustrowani 
– nie szkoda Wam czasu i  energii na ten 
rodzaj „komentowania rzeczywistości”? 
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