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Na rynku jest dostÚpnych wiele
szaf dzieciÚcych ibmïodzieĝowych:
niĝszych ibwyĝszych, dwudrzwiowych, trzydrzwiowych oraz naroĝnych, peïniÈcych funkcjÚ maïej
garderoby.
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Przy zakupie krzesïa, na którym dziecko
ma siedzieÊ przy biurku, warto skupiÊ
siÚ na modelach umoĝliwiajÈcych
zachowanie wïaĂciwej postawy.
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Mam wraĝenie, ĝe nie ma pewnego
wywaĝenia pomiÚdzy moĝliwoĂciami
projektantów, którzy co roku opuszczajÈ polskie uczelnie, abrynkiem, który
jest wbstanie wchïonÈÊ tych projektantów, daÊ im zatrudnienie albo pracÚ
przy okreĂlonych projektach.

Jej Wysokość Szafa
Prawidłowa postawa to
podstawa

Sezon na biurka rozpoczęty

ZbliĝajÈcy siÚ rok szkolny sprawia,
ĝe na rynku roĂnie zainteresowanie
biurkami dedykowanymi dla dzieci
ibnastolatków.

Na czas relaksu

Wbpokojach dzieciÚcych ibmïodzieĝowych coraz czÚĂciej pojawiajÈ siÚ
meble wypoczynkowe, na których mïody czïowiek moĝe odpoczÈÊ, poczytaÊ
ksiÈĝkÚ czy posïuchaÊ muzyki.
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dzieciÚcym ibmïodzieĝowym.
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Podatkowi ornamentatorzy,

CZYLI ObVAT NA ¿YWNO¥m
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P

rawo dotyczące podatków w Polsce to obecnie jakieś 6 tys. stron ustaw
i rozporządzeń. Ów twór zwany jest nie wiadomo dlaczego systemem,
co sugeruje pewną formę uporządkowania, a to ostatnia cecha, którą
można byłoby mu przypisać. Próba znalezienia pozytywnych przymiotników na jego określenie jest przedsięwzięciem równie karkołomnym, jak wyprawa na pustynię w celu wykrycia znaczących zasobów wody pitnej. Z analogicznym zresztą skutkiem: śmierci z wyczerpania.
Lektura opublikowanego niedawno raportu firmy Grant Thornton poświęconego podatkowi VAT w sektorze spożywczym może sprawić, że czytelnikowi przejdzie ochota na
jedzenie. O ile jednak związek przyczynowo-skutkowy między dietą a spadkiem wagi wydaje się oczywisty, o tyle pomysły, które lęgną się w zakamarkach urzędniczych umysłów
trudno zestawić z czymś, co miałoby choć jakieś minimum zdrowego rozsądku.
Dlaczego na musztardę obowiązuje inna stawka VAT niż na sos musztardowy? Bo jest
zdrowsza. Tak, tak, urzędnicza interpretacja nie pozostawia żadnych złudzeń: Musztarda
gotowa jest w odróżnieniu od sosu musztardowego i innych sosów, majonezów, ketchupów
uznawana za przyprawę o walorach leczniczych, jak również jest polecana przez dietetyków
ze względu na niskokaloryczność i inne właściwości prozdrowotne. Dlaczego stawki VAT
na pomarańcze i jabłka są różne? Otóż dlatego, że Robiąc przetwory (np. kompoty) klient
zapewne nie dokona zakupu mandarynek, czy bananów, ale wybierze śliwki, gruszki, jabłka. Owoce stanowić mogą składnik różnego rodzaju ciast i deserów. Chcąc upiec szarlotkę
klient wybierze jabłka, a nie pomarańcze. I to bez względu na porę roku. A dlaczego jedne
wafle mają inną stawkę niż inne? Ano dlatego, że są... po prostu inne, co niczym koniowi na miedzy wytłumaczył urzędnik: Wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy, wafle których
zawartość wody nie przekracza 10% masy, różnią się od wafli, których to zawartość wody
przekracza 10% zawartości wody w masie. Prawda, że proste?
Grant Thornton szacuje, że gdyby zrezygnować w ogóle ze stawki 8% i jako obniżoną
pozostawić tylko stawkę 5% (23% pozostałoby bez zmian), dochody budżetu państwa
zmalałyby zaledwie o nieco ponad pół miliarda złotych, co stanowi raptem 0,17% zaplanowanych na ten rok przychodów. Tylko co robiliby wówczas ci wszyscy podatkowi
ornamentatorzy, ozdabiacze i sztukatorzy?... d

Fot. Tomasz Markowski

Zestawienie
słów Benjamina
Franklina, że na
świecie pewne są
tylko śmierć i podatki
z polskim systemem
podatkowym
jest niczym
porównywanie
krzesła do krzesła
elektrycznego.
Choć na obydwu
można usiąść, z tego
drugiego już się
raczej nie wstaje.

felietonXSobierajski o designie
ignie

ZDZISŁAW SOBIERAJSKI
Przedsiębiorca z wieloletnim stażem.
Pracuje z projektantami i przemysłem, tworząc
zespoły wdrożeniowe.

StylistÚ

ZATRUDNI} OD ZARAZ

Kilkanaście lat temu środowisko
akademickie postawiło tezę, że inwestowanie
w design spowoduje rozwój firm. Z taką
narracją często spotykałem się na
sympozjach, debatach i konferencjach
organizowanych przez promotorów dizajnu.

S

łuchałem jak dizajnerzy – akademicy
rozmawiali z dizajnerami – celebrytami,
o tym jak się w Polsce
robi design dla firm.
Była miła atmosfera i dużo kreatywnych,
szukających jakiejkolwiek pracy ludzi
wokół. Co roku na rynek wypuszczamy
kilka setek, (może nawet ponad tysiąc)
magistrów wzornictwa, popularnie nazywanych dizajnerami, plastykami, artystami. W sześciu Akademiach i ponad
dwudziestu szkołach wyższych, kształcimy ich na tak zwanych „kierunkach
zamawianych”. Ponieważ chcą gdzieś
zaistnieć, to sezon na debaty i „festiwale
dizajnu” będzie trwał.
Poznań, Gdynia, Warszawa, Łódź,
mają ugruntowaną tradycję promowania
polskiego designu. Z obowiązków zawodowych, analizuję programy i przekaz
medialny tych festiwali. Szukam ofert
kierowanych do przedsiębiorców. Komunikatów, które sprawią, że zapracowany
inwestor zechce odwiedzić taką imprezę,
by poszukać kreatywnych ludzi do współpracy. Jak dotąd, takich komunikatów nie
odkryłem. Uważam, że nawet najlepszy
design nie zbawi naszego świata. Świat
poprawiają wyłącznie inwestorzy finansując pozytywne zmiany.
Elementarnym składnikiem takich
procesów jest ekonomia produkcji, bilans
energetyczny i ekologiczny wytwarzania,
poprawa warunków pracy i jakości życia
użytkowników wytwarzanych produktów
i usług. Takie procesy dzieją się codzien-
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nie w tysiącach polskich firm. Dlatego
nie powinniśmy się łudzić, że zrobią je
magistrowie wzornictwa, czy nawet modni ostatnio „design managerzy”. Na takim poziomie projektowania potrzebne
jest doświadczenie zawodowe, przeżyte
porażki, wiedza o technologiach i materiałach, o rynku i zachowaniu klientów.
Rolą inwestora zawsze jest optymalizacja procesu projektowo-wdrożeniowego,
skutkująca efektem sprzedażowym. Tylko
księgowa obiektywnie oceni sens naszego
„inwestowania w design”. Jednak warto
pamiętać, że design pochłania czasem
pięć, a czasem siedem procent kosztów
wprowadzenia produktu na rynek. Reszta, to są ponoszone przez inwestora koszty wdrożenia, materiałów reklamowych
i marketingowych, opakowań, organizacji
procesu dystrybucji, obsługi reklamacji
etc., etc. Wynagrodzenie projektanta nigdy nie było dominującą kwotą, więc nie
powinniśmy na tę pracę skąpić pieniędzy.
Nie zatrudniajmy artystów i stylistów, ale
projektantom zawsze godziwie płaćmy za
rzetelnie wykonane usługi oparte o ekonomiczne i biznesowe kryteria. Artysta
– stylista zaprojektuje nam tylko problemy, ale projektant zaprojektuje dochody.
Mam wrażenie, że odpowiedzialni za
edukację designerów nigdy nie zbadali
potrzeb polskich przedsiębiorców. Od lat
realizują nierynkową usługę edukacyjną,
na efekty której popyt jest znikomy. Masowo produkowani przez polski system
edukacji magistrowie wzornictwa, nie potrafią sprostać oczekiwaniom gospodarki.
Jeśli popatrzymy na projekty dyplomowe,

znajdziemy tam wiele produktów, które
są wydumanym rozwiązaniem nieistniejących problemów. Nierzadko, sygnowany autorytetem profesora – promotora,
tytuł magistra wzornictwa, przyznany
jest za „lampę z patyków”, lub „ekologiczny taboret z mchu i szyszek”. W licznych
katedrach wzornictwa, tylko nieliczni
wykładowcy dbają o jakość wykształcenia swoich studentów. Jednocześnie ci
wykładowcy mają problem z pozyskaniem uczniów na poziomie. W tych katedrach trzeba ciężko pracować, więc nie
są popularne. Ślizganie się po „łatwiźnie”,
jest zjawiskiem powszechnym wśród studenckiej braci. Ale przedsiębiorca – inwestor, ma wiele sposobów weryfikacji kompetencji zabiegającego o pracę magistra
wzornictwa. Jednym z nich jest analiza
oferty pretendenta połączona z analizą
dorobku jego promotora.
By zasięgnąć rzetelnej opinii warto
zadzwonić do firm, dla których promotor
pracował. Złośliwi inwestorzy, mogą też
poprosić pretendenta, by omówił walory
ekonomiczne i rynkowe swoich projektów. Zderzenie z realiami jest „wodą na
młyn” przemysłowych projektantów, ale
ogromnym problemem dla kreatorów,
wizjonerów, stylistów i artystów. Tylko od
inwestora zależy czy zatrudni stylistów,
czy kompetentnych projektantów produktów.
Inwestorzy codziennie decydują o poziomie wzornictwa polskich produktów.
Dlatego stylistom płacą jak za stylizacje,
a projektantom jak za projektowanie.
Umiejętność projektowania cech emocjonalnych, ergonomii, niskich kosztów
produkcji i dystrybucji oraz korzystnych
aspektów, które świadomy projektant
– profesjonalista wniesie do naszej firmy,
jest wielką rzadkością na polskim rynku.
Zawsze należy to doceniać. Warto takich
projektantów szukać, ale w uczelniach
i na festiwalach polskiego dizajnu, raczej
ich nie znajdziemy. Sorry. Ale od lat taki
mamy „dizajn”. d

advertorialX branĝa

NowoĂci
Schattdecor
Na targach „Interzum” Schattdecor
zaprezentował dwa nowe produkty:
Proflex 3D i Smartfoil Mat+. Ten pierwszy
przekonywał swoim składem – jest wolny
od PVC i zmiękczaczy, drugi zaś zachwycał
super matową powierzchnią odporną na
zabrudzenia.

P

roflex 3D to produkt z obszaru Finish Flex. Bazą jest
wolna od szkodliwych składników folia PP, która zostaje zadrukowana i powleczona dla ochrony termoplastyczną warstwą. W efekcie otrzymujemy bardzo
elastyczną powierzchnię wyróżniającą się wyjątkową odpornością i dużą wytrzymałością. Jest to pierwszy produkt w ofercie
Schattdecor, który powstaje dzięki zadrukowaniu i uszlachetnianiu materiałów termoplastycznych. Połączenie sprawdzonych,
bazujących na wodzie farb z pigmentami odpornymi na proces
metamerii i zadruk wzorów przy użyciu cylindrów na standardowych maszynach wklęsłodrukowych to nowoczesne i przyszłościowe rozwiązanie w procesie produkcji powierzchni termoplastycznych.
Proflex 3D nie zawiera szkodliwych substancji – jest wolny
od PVC, zmiękczaczy, rozpuszczalników i chloru. Budzi duże
zainteresowanie odbiorców dzięki naturalnej optyce i haptyce.
Haptykę zapewnia warstwa wierzchnia, która odznacza się naturalną strukturą drewna. Na folię nakładany jest płynny polimer.
Następnie stosuje się walec, tzw. kalander, który wprowadza na
powierzchnię strukturę por drewna. Tak powstaje efekt haptyczny
czyli dotykowy – wyjaśnia Tatiana Borozniak, kierownik projektu
z centrali firmy.
Projekt Proflex 3D wystartował w 2013 r. Szczególny nacisk
położono przy tym na wytworzenie produktu wolnego od PVC
i chloru. Odbiorca nie wie często, czy pewne substancje, np. zmiękczacze, zostały zastosowane w produkcji podłóg winylowych lub
PVC oraz jaki wpływ mają na nasze zdrowie. Ale w przyszłości
świadomość klienta będzie coraz wyższa i argument ekologii będzie
coraz ważniejszy – mówi Miłosz Matelski, menedżer ds. designu
i marketingu produktu w Schattdecor Polska.

Proflex 3D jest powierzchnią bezwonną, ciepłą w dotyku,
łatwą w utrzymaniu czystości i nie hałasuje przy użytkowaniu.
W porównaniu z podłogą laminowaną powierzchnie termoplastyczne są nieco mniej stabilne, ale za to łatwiejsze w czyszczeniu
– wylana przypadkowo ciecz nie jest już problemem – podkreśla
Miłosz Matelski.
Proflex 3D ma grubość 0,5 mm i jest bardzo elastyczną powierzchnią. Może być ona rolowana, bez zagrożenia odkształceń.
Maksymalna szerokość roli to 2,05 m. Produkt daje, dzięki swojej
niewielkiej grubości, możliwość obrzeżowania nim listew. W zależności od twardości nośnika, podłoga występuje w postaci desek lub w rolce.
Proflex 3D może być kaszerowany na dowolny nośnik. Powierzchnia jest odporna na wilgoć, co sprawia, że sprawdza się
również w łazienkach.
Pierwszy egzamin powierzchnia zdała podczas targów „Interzum”, została bowiem zastosowana na stoisku firmy. Odbiór
klientów był bardzo pozytywny. Byli pod wrażeniem zarówno haptyki, jak i optyki tego produktu – mówi Tomasz Achrem, członek
Zarządu w Schattdecor Polska.
Aktualnie Proflex 3D to jedynie powierzchnia podłogowa, ale
w przyszłości termoplastyczne materiały mają szansę trafić również na powierzchnie meblowe. Proflex 3D to nasz debiut w zakresie zadrukowywania i obrabiania powierzchni termoplastycznych.
Ten obszar będzie się jednak zapewne bardzo dynamicznie rozwijał
– podkreśla Tomasz Achrem.
Obok Proflex 3D, firma Schattdecor zaprezentowała podczas
targów „Interzum” również folie Smartfoil Mat+ wyróżniające się
super matową powierzchnią odporną na zabrudzenia – odciski
palców. Efekt matowości sprawia, że folia sprawia wrażenie atłasowej i ciepłej w dotyku. Na targach „Interzum” potwierdziła się
moda na powierzchnie super matowe. Nasza nowa folia Smartfoil
Mat+ doskonale harmonizuje z naszymi nowymi dekorami drewnopodobnymi, jak Kitami, Dąb Catania czy Jackson Hickory – dodaje Tomasz Achrem. d

Schattdecor sp. zbo.o. | ul. Sowia 10, 62-080 Tarnowo Podgórne | tel. + 48 61 816 66 00 | fax + 48 61 816 67 00
Zakïad wbGïuchoïazach | ul. gen. Andersa 1, 48-340 Gïuchoïazy | tel. + 48 77 408 55 00 | fax + 48 77 408 55 05
www.schattdecor.com
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felietonXGÈsiorowska obğnansach

ANNA GĄSIOROWSKA
Autorka jest właścicielką firmy Negocjator
Anna Gąsiorowska oraz trenerem windykacyjnym.

Wszyscy jesteĂmy

AMBASADORAMI!

Czy tego chcemy, czy nie, wszyscy jesteśmy
Ambasadorami – swoich firm, Polski, swojego
miasta. Wiąże się z tym kilka obowiązków...

W

akacyjne wojaże już za nami
lub
jeszcze
przed
nami
(szczęściarze!)
– te bliższe,
i te dalsze. Spotkamy nowych ludzi, którzy będą patrzeć na naszą branżę, firmę,
przez to, jak nas ocenią. W każdym z nas
drzemie tendencja do stereotypowego
oceniania rzeczywistości. Jeśli windykator – to mężczyzna, postawny, bezwzględny, jeśli handlarz samochodami
– to w stylu internetowego „Mirka”...
Wystarczy jednak spotkać przedstawiciela danej branży, by zmienić swoje
nastawienie. Choćby ja – czy wyglądam,
jakbym dopiero opuściła zakład karny?
A „typowy Mirek” może się okazać nie
tylko sprzedawcą, ale też kopalnią wiedzy o motoryzacji, który na dodatek po
dźwięku silnika oceni, co i gdzie stuka
– o dziwo, za darmo... Musimy się tylko
otworzyć na to, że nasze stereotypy mogą
być błędne albo chociaż – że nie można
ich stosować do wszystkich...
Tak jak my generalizujemy innych, tak
inni generalizują nas. Weźmy na przykład
branżę meblarską. Trudno tu o uogólnianie, prawda? I tu się mylicie! Każdy kiedyś usłyszał, że polskie meble są mocną
i silną marką, podbijającą zagraniczne
rynki. Jaki z tego wniosek? Zapewne macie Państwo pieniędzy jak lodu... Każdy
słyszał o tym, że nasz rynek pracy przyjmuje Ukraińców, a zatem, zapewne wolicie Państwo zatrudnić naszych sąsiadów
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zza wschodniej granicy, niż Polaka, bo im
możecie zapłacić mniej. Przygotujcie się
również na tłumaczenia, dlaczego komoda z firmy X została dostarczona z tygodniowym opóźnieniem. Nieważne, że to
była mała, lokalna firma, nieważne, że nie
macie z nią nic wspólnego – wy zapewne
też macie opóźnienia w dostawach!
I co? Mało tego? Możemy dalej wymieniać, możecie Państwo dorzucić coś
od siebie. Nie uwierzę, że Państwo tak nie
robią – to przypomnijcie sobie Państwo,
jak nazwaliście podczas ostatniej podróży
kierowcę samochodu, który jechał wolniej niż dopuszczalna prędkość? Albo jak
nazwaliście kierowcę, który was wyprzedził, mimo że to wy jechaliście z dozwoloną (lub większą) prędkością? Niedzielny
kierowca lub samobójca – to jedne z najłagodniejszych określeń, które się nadają
do druku...
Jesteście Ambasadorami firmy, branży. Macie szansę zbudować pozytywny
obraz swojej działalności – nie podczas
formalnych, sztywnych spotkań, ze starannie dobranymi partnerami, ale właśnie
choćby na plaży, w samych kąpielówkach
czy zdobywając szczyty gór. I zapewniam
Państwa, że taka jedna rozmowa z przysłowiowym „Januszem”, przy piwie, przyniesie większe efekty niż kampania reklamowa. To on potem powie sąsiadom,
znajomym, rodzinie, że spotkał „szychę”
z firmy Z, że wysoko postawiony, a nawet
miły i do pogadania! Działa to jednak
w dwie strony – możemy kogoś do siebie
przekonać albo zrazić.

Handlowiec ma za zadanie zdobyć
i utrzymać klienta. Ja forsuję również tezę,
że idealnie się nadaje także do pilnowania
terminów płatności za faktury. Sprzedawcy w dzisiejszym świecie bardzo często
z klientami nawiązują także prywatne relacje. Wiedzą o nich więcej, niż nam się
wydaje. To handlowiec wie, kiedy nasz
klient weźmie ślub lub że urodziło mu się
dziecko. To handlowiec będzie wiedział,
że magazyn klienta spłonął lub inny dostawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań. Wreszcie – to handlowiec, którego klient zna i prawdopodobnie darzy
sympatią, będzie najbardziej skuteczny
do negocjacji windykacyjnych. Aż szkoda
tego nie wykorzystać!
Bardzo często, także w Polsce, handlowcy nawiązują z klientami relacje
pozabiznesowe. Jeśli tylko mamy dojrzałą korporacyjnie firmę, odpowiednie
kodeksy postępowania, to nie mamy się
czego obawiać. Handlowiec przecież nie
będzie mógł sprzedać klientowi naszych
usług czy towarów poniżej pewnego
progu. Mało tego, klient, który zna się
z handlowcem także na płaszczyźnie prywatnej, zapewne będzie pilnował płatności – głupio tak nie zapłacić znajomemu,
prawda? A gdy już dojdzie do powstania
długu – szybciej go spłaci, gdy do negocjacji windykacyjnych przystąpi znajomy
sprzedawca, a nie anonimowy windykator. Oczywiście, nie może się to odbyć na
tej zasadzie, że jutro pójdziecie Państwo
do handlowca i powiecie mu, że ma jechać do klienta, odzyskać dług. Trzeba do
tego podejść racjonalnie i profesjonalnie.
Negocjacje windykacyjne nie polegają na
tym, by iść na żywioł.
Drodzy Ambasadorzy i Ambasadorki!
Życzę Państwu owocnych i satysfakcjonujących rozmów dyplomatycznych! d

advertorialX branĝa

Obrzeĝa zbpasjÈ,
zbpasji do obrzeĝy
Pomyślisz zapewne, Drogi Czytelniku: dlaczego mam czytać
o obrzeżach marki Tece, przecież to tylko obrzeża, kawałek
plastiku, element, na który podobno rzadko zwraca się uwagę.

J

a, skromny autor tych kilku zdań, mogę się jedynie
z Tobą, Drogi Czytelniku
zgodzić w części. Jeszcze ponad 20 lat temu myślałem podobnie,
dzisiaj jednak postrzegam ten drobny
element mebla inaczej i z zupełnie innej
perspektywy. Można zapewne mi zarzucić brak obiektywizmu z racji kreowania
marki Tece i obrzeży Tece, jednak mimo
wszystko pozwolę sobie na kilka refleksji.
Miałem możliwość pracy w znanych
i szanowanych korporacjach o bardzo
zbliżonym profilu, jednak dopiero Tece
okazuje się być przedsiębiorstwem,
w którym stwierdzenie, że przedsiębiorstwo tworzą ludzie nie jest tylko sloganem, a widoczną i żywą atmosferą
w każdym miejscu pracy. Tece tworzą
i kreują ludzie, dla których produkcja
obrzeży to nie tylko forma zatrudnienia
i zarabiania, ale przede wszystkim pasja! Drogi Czytelniku, zapytasz zapewne
o to, na jakiej podstawie taka refleksja?
Wyobraź sobie, że stoisz przed głównym
wejściem do Tece i widzisz uśmiechniętych pracowników, każdy z nich Cię
wita, nie zauważasz hierarchii i władzy,
dostrzegasz za to ludzi, którzy bez przymusu noszą ubrania, na których widnieje logo Tece. Stojąc wśród tych ludzi czujesz się lepiej, radośniej, a czy potrafisz
sobie wyobrazić, że w takiej atmosferze
możesz pracować cały dzień?

Tece to ludzie z pasją, ludzie uśmiechnięci, ludzie, którzy w pracy potrafią zapomnieć o troskach życia codziennego!
Na każdym etapie tworzenia obrzeży Tece
widoczne jest szczere zaangażowanie, staranność, niewymuszona radość z pracy.
W tym kawałku plastiku, tworzywa – jakkolwiek tego nie nazwiemy – w obrzeżach
meblowych Tece zatopione są wspaniałe
emocje ludzi, którzy są dumni z pracy
w firmie, która w tym roku obchodzi jubileusz 30-lecia istnienia.
Jeżeli doczytałeś do tego momentu
pozwól, że ja, skromny autor, podziękuję
i zaproszę do dalszej lektury.
Czy można o obrzeżach meblowych
Tece opowiadać z sercem i emocjami?
Można i dlatego dziękujemy wszystkim

Klientom, którzy nam na to jakże często
zwracają uwagę.
Dzisiaj w brutalnym, suchym i szarym świecie biznesu, tego wielkiego
i tego małego, trudno znaleźć emocje.
Jest piękny, kolorowy marketing, wyścig
ilości, jakości, pseudo serwisu, chwalenie
się, upiększanie. Tece także w tym względzie jest zupełnie inne! Emocje, kultura
pracy, wzajemny szacunek, uśmiech,
wparcie, zaufanie i szczerość przekazu
na każdym etapie, a przede wszystkich
w stosunku do Klienta. Klient w Tece
nie otrzymuje suchych wyimaginowanych danych o liczbie dekorów, kolorów,
wymiarów, struktur, serwisie, realizacji
zamówień z prędkością światła. Klient
otrzymuje jasny i klarowny przekaz, który zaskakuje skromnością i szczerością.
Otrzymuje przekaz, z którego wynika,
że Tece dysponuje dokładnie tym produktem, którego potrzebuje. Produktem,
który wprawdzie nie z prędkością światła, ale w terminie zostanie dostarczony.
Produktem, który nie tylko w opisach
marketingowych, ale w rzeczywistości
jest „inny” od podobnych na rynku. Tym
produktem jest obrzeże meblowe, które
na meblu faktycznie staje się niezauważalne, bo zostało z troską i pasją dopracowane: w kolorze, dekorze, wybarwieniu czy strukturze.
Zastanawiasz się zapewne, do czego
zmierza autor tych kilku zdań.
Tece, obrzeża Tece, współpraca z Tece
Team dają naszym Klientom komfort, że
nie muszą się już martwić o jakość, dopasowanie czy serwis, że mają czas na
kreowanie swoich pomysłów, wdrażanie
nowych rozwiązań, czas na rozwiązywanie wszelkich problemów, którymi potrafi zaskakiwać codzienność.
Tak, Tece oferuje Klientowi obrzeża
meblowe i współpracę, którymi się cieszy i chce z czasem więcej… d

Tece Decor Sp. zbo.o.
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facebook.com/tecedecor | instagram.com/tecedecor | twitter.com/TeceDecor | pinterest.com/tecedecor
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MiïoĂÊ, polityka
ibPuszcza Biaïowieska
Już dawno nie słyszeliśmy tak gorących miłosnych deklaracji do Puszczy Białowieskiej, jak
wczesnym latem tego roku. Gradacja kornika drukarza, masowo zabijającego drzewostany
świerkowe jednego z najcenniejszych obiektów przyrodniczych Europy i Polski, wywołała
gorącą polemikę leśników i ekologów. Chociaż wycinka drzew harwesterami robi ogromne
wrażenie, to pozyskane w ten sposób drewno nie wydaje się szczególnie atrakcyjne dla
branży meblarskiej.
D i a n a

L

asy Państwowe mówią
o zjawisku o skali i gwałtowności klęski ekologicznej, największej od
lat 20. ubiegłego wieku.
Organizacje ekologiczne
protestują i przedstawiają argumenty, które sugerują LP chęć wycięcia Puszczy dla
pieniędzy. Jak pokazuje stanowisko producentów płyt meblowych, pozyskane w ten
sposób drewno nie znajdzie odbiorców
w branży meblarskiej, świadomej kwestii
ekologicznych.

DO CZEGO DOSZŁO?
13 lipca br. za pośrednictwem Komisji Europejskiej sprawa czynnej ochrony
Puszczy Białowieskiej przez LP trafiła do
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ekolodzy po raz kolejny zaprotestowali przeciwko masowej i rosnącej
wycince drzew, a właściwie przeciwko
traktowaniu przez LP gradacji kornika
jako pretekstu do aktywności o charakterze „czysto gospodarczym”. Leśnicy z kolei
zwracają uwagę na potencjale skutki braku
działania.
Obecne polska część Puszczy Białowieskiej obejmuje obszar o powierzchni
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60.736,19 ha, z czego 9.974 ha stanowi
Białowieski Park Narodowy. Pozostałą
część zajmują trzy nadleśnictwa gospodarcze: nadleśnictwo Browsk, Białowieża
i Hajnówka. Od kilkunastu lat cały obszar
polskiej części Puszczy Białowieskiej należy do sieci Natura 2000. Chroni ją więc
prawo unijne. Wyjątkowość Puszczy potwierdza również umieszczenie jej na liście
Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Spór o formę ochrony Puszczy trwa od
dłuższego czasu. W ostatnim czasie przybrał jednak znacząco na sile i zyskał skalę
międzynarodową ze względu
na działania podejmowane
przez LP i protesty ekologów.
Różnica zdań pojawia się nie
w oglądzie skali działalności
5 milimetrowego chrząszcza,
który upodobał sobie świerk,
a w sposobie poradzenia
sobie z problemem. Leśnicy mówią: ciąć, a ekolodzy: zostawić, natura
da sobie z tym radę
sama.
Wbrew temu, co
twierdzą
organizacje ekologiczne, fakty

N a c h i ł o

świadczą o tym, że dzięki cięciom sanitarnym leśnicy byli w stanie utrzymywać
równowagę korzystną dla różnorodności
biologicznej w Puszczy Białowieskiej. Od
początku lawinowej gradacji w 2012 r. do
końca kwietnia tego roku w trzech puszczańskich nadleśnictwach kornik zaatakował 834 tys. drzew (ok. 1 mln m3), a usunięto ich w tym czasie tylko nieco ponad
160 tys., bo na więcej nie pozwoliły plany
urządzenia lasu. Kolejne połacie Puszczy
zamierały nie z powodu nieskuteczności cięć
sanitarnych, lecz ich braku – podkreślają
Lasy Państwowe. Z udostępnionych przez
nie informacji wynika, że w Nadleśnictwie
Białowieża co roku pozyskiwano wszystkie
świerki zasiedlone przez korniki. Sytuacja
była zmienna (w latach 2003-2011 wyznaczano od 1,6 do 25 tys. m3 zasiedlonych
świerków rocznie), lecz stabilna i kontrolowana. Podobnie było w Browsku i Hajnówce. Dopiero wejście w życie nowych
Planów Urządzenia Lasu dla puszczańskich nadleśnictw w 2012 r. odmieniło
sytuację. Pod naciskiem organizacji pozarządowych resort środowiska radykalnie
zmniejszył możliwą do pozyskania ilość
drewna i wyłączył z użytkowania kolejne
powierzchnie, co uniemożliwiło leśnikom
usuwanie odpowiedniej liczby zaatakowanych drzew, by ograniczyć przerzucanie się
kornika na jeszcze zdrowe – zaznaczają LP.
Już w 2013 r. w Nadleśnictwie Białowieża wyznaczono 55 tys. m3 zasiedlonych

DECYZJA UNESCO NIE
ZWALNIA NAS ZbREALIZACJI
PUL IbPZO. JEST TO APEL
–bWEZWANIE, NIE
MA ONO DLA NAS
MOCY WIk¿kCEJ.
ZWOLNIm NAS MO¿E
TYLKO MINISTER
¥RODOWISKA.

Anna Malinowska,
rzecznik prasowy Lasów
Pañstwowych.

r e k l a m a

świerków, potem blisko 117 tys. m3, w następnym roku prawie
152 tys. m3. Ten skokowy wzrost trwa do dziś. W roku 2010
korniki zasiedliły 11.517 m3, a usunięto 10.161 m3. Resztę drzew
chorych pozostawiono w rezerwatach przyrody, gdzie leśnikom
nie pozwolono na ich usunięcie pomimo wniosków kierowanych
do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Podobna sytuacja
wydarzyła się w roku 2011, tylko już na dużo większą skalę, bo
gradacja zaczęła się szybko rozwijać. Gdybyśmy mogli wtedy
usunąć drzewa chore, gradacja zostałaby ograniczona w zarodku i kornik nie przerzuciłby się na ogromne połacie jeszcze zdrowych drzewostanów. Nie byłoby tak katastrofalnego zamierania
całych fragmentów Puszczy i degradacji siedlisk. Gwałtowna
śmierć milionów organizmów ma ogromny, negatywny wpływ
na cały ekosystem, także na stosunki wodne w Puszczy Białowieskiej – informuje Anna Malinowska, rzecznik prasowy Lasów
Państwowych.
CO SIĘ DZIEJE?
Ekolodzy apelują o pozostawienie Puszczy w spokoju,
prowadzenie monitoringu i badań. Największym zagrożeniem
dla niej jest ingerencja człowieka. Kornik zabije jeszcze trochę
świerków, potem zmniejszy swoją liczebność, a Puszcza będzie
w jeszcze lepszym stanie, niż po masowych wycinkach. Martwe
świerki z czasem się rozłożą, a ich miejsce zajmą młode drzewa,
w tym również świerki, które licznie się pojawiają i sytuacja się

65,7 165,9
tys. m3

tys. m3

ilość drewna wyciętego w nadleśnictwach
Białowieża, Browsk i Hajnówka w ub.r
i planowana do wycinki w br. Dane za LP.
ustabilizuje – piszą naukowcy wspierający Koalicję Kocham
Puszczę. O ile leśnicy przyczyn gradacji kornika doszukują się
w zaprzestaniu wycinki 6 lat temu, to ekolodzy wskazują na zupełnie inne argumenty. Prof. Rafał Kowalczyk, PAN, prof. Piotr
Tryjanowski, Instytut Zoologii UP w Poznaniu, dr Michał
Żmihorski, Uniwersytet Rolniczy w Uppsali i PAN, zaznaczają,
że gradacja kornika jest procesem naturalnym, ale sprzyja jej
działalność leśników, którzy latami wycinali drzewa liściaste
i sadzili świerki. Dodatkowo, przez dziesięciolecia odwadniano
Puszczę (także na Białorusi), żeby łatwiej prowadzić gospodarkę leśną, co osłabiło świerki mające płaski system korzeniowy.
W efekcie pojawiło się dużo świerków w gorszej kondycji – to
raj dla kornika, stąd gradacja. Na pytanie o to, czy wycięcie zaatakowanych drzew ograniczy gradację kornika odpowiadają:
To zupełnie nierealne. Kornik ma 5 milimetrów i umie latać, las
jest ogromny, a świerki porozrzucane po całym obszarze. Więc
nie da się znaleźć wszystkich zaatakowanych drzew w odpowiednim terminie, a wycinanie części nie ma sensu. Poza tym,
część świerków rośnie na Białorusi i w Parku Narodowym (to
2/3 Puszczy), a tam nie da się ich wyciąć. Więc metoda wycinania świerków jest skazana na porażkę i leśnicy to nieoficjalnie
przyznają. Poza tym, jest to metoda bardzo szkodliwa. Dlaczego
leśnicy wycinają zaatakowane świerki? Po pierwsze, wycinają
zaatakowane przez kornika świerki, bo chcą ograniczyć jego gradację, jak robią to w lasach gospodarczych, nawet jeśli miałoby
to zaszkodzić rzadkim gatunkom i skutkować utratą bioróżno- f
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f rodności Puszczy. Po drugie, wycinają suche
świerki by sprzedać pozyskane w ten sposób
drewno – mówią naukowcy wspierający
Koalicję Kocham Puszczę.
W tej części Puszczy Białowieskiej, którą zarządzają trzy nadleśnictwa Lasów
Państwowych, obowiązują 10-letnie plany urządzenia lasu (PUL) – dla każdego
z tych nadleśnictw (Białowieża, Browsk,
Hajnówka). Są to dokumenty sporządzane
przez specjalistów z Biura Urządzania Lasu
i Geodezji Leśnej w Białymstoku (BULiGL
jest odrębnym, niezależnym od LP podmiotem), a konsultowane ze społeczeństwem
i organizacjami pozarządowymi. Obecne
plany weszły w życie w 2012 r. i będą obo-

1,26
mln

liczba drzew zasiedlonych
przez korniki w br.
wiązywały do 2021 r. – są one zbieżne (zaplanowane tu i tu zadania są spójne) z Planem Zadań Ochronnych, który obowiązuje
dla całego obszaru Natura 2000 Puszcza
Białowieska – mówi Anna Malinowska
z LP. W trzech nadleśnictwach w Puszczy
Białowieskiej pozyskano 579.493 m3 drewna ogółem, z czego 312.272 m3 stanowił
świerk pospolity (prawie 54% ). Drzew
trocinkowych, czyli takich, które w chwili
wycięcia były zasiedlone przez kornika, było
224.678 m3. Trzeba zaznaczyć, że drzew
zasiedlonych lub już zabitych przez kornika w tych nadleśnictwach jest w sumie aż
1.259.414 m3 – dodaje. LP uspokajają: Nikt
nie wytnie Puszczy. Trzy puszczańskie nadleśnictwa pozyskują rocznie o wiele mniej
drewna niż jedno zwykłe nadleśnictwo
z jednego regionu. W 2016 r., pozyskały razem 65,7 tys. m3 drewna, czyli miej niż rok
wcześniej: 83,6 tys. m3 drewna w 2015 r.
Anna Malinowska, zapytana o plany na
rok bieżący, informuje: W 2017 roku planujemy pozyskanie w wielkości 165.899 m3
łącznie w nadleśnictwach Browsk, Białowieża i Hajnówka, z czego 131.935 m3 będzie to
drewno świerkowe. 90.675 m3

już zostało pozyskanych, w tym 77.937 m3
świerków (86%). Pozostałe 14% stanowią
drzewa pozyskane w ramach obowiązujących leśników zadań, wykonywanych zgodnie z PUL. Taki obowiązek, jak i zapewnienie zdrowego i bezpiecznego lasu, nakłada
na leśników ustawa o lasach z 1991 r.
Leśnicy zaznaczają, że wszystkie prace
są zgodne z obowiązującymi przepisami
ochrony przyrody. Ekolodzy zarzucają jednak leśnikom wycinkę drzew w najstarszej
części Puszczy, wycinkę zdrowych drzew
i korzystanie z agresywnego dla lasu sprzętu, jakim są harwestery. LP odpiera zarzuty.
Wyjaśniają, że najcenniejsze i najbardziej
naturalne fragmenty Puszczy od dawna
są i pozostaną chronione w Białowieskim
Parku Narodowym oraz rezerwatach
znajdujących się na terenie puszczańskich
nadleśnictw. Informują, że podejmowane
przez leśników działania ratunkowe nie
dotyczą w ogóle Parku, lecz drzewostanów
w nadleśnictwach – głównie tych które
pochodzą z nasadzeń, były użytkowane
lub powinny być przebudowane, żeby ich
struktura lepiej odpowiadała siedlisku. Leśnicy przyznają rację ekologom w tym, że
nie wycinają tylko chorych drzew. W nadleśnictwach w Puszczy leśnicy wykonują
przepisy o lasach, ochronie przyrody, bezpieczeństwie publicznym, plany urządzania lasu oraz plan zadań ochronnych dla
obszaru Natura 2000, a także polecenia

UNESCO zobowiÈzuje PolskÚ
do wstrzymania ciÚÊ wbstrefach
Puszczy Biaïowieskiej, wbktórych
powinny byÊ chronione naturalne
procesy.

służb ochrony środowiska, straży pożarnej.
W puszczańskich nadleśnictwach pracują
teraz pilarze oraz kilka harwesterów. Warto wyjaśnić, że użycie maszyn zwiększa bezpieczeństwo osób pracujących w zamarłych
drzewostanach, a mały nacisk na grunt, niski poziom hałasu i szybkie tempo prac tych
pojazdów czyni je mniej uciążliwymi dla
przyrody – zaznaczają LP.

PĠeiderer Grajewo sp. zbo.o.
korzysta zbinnych ěródeï zaopatrzenia wbsurowiec drzewny, wbzwiÈzku
zbtym nie jest stronÈ do udzielania
informacji dotyczÈcych odbioru surowca zbpuszczañskich nadleĂnictw.

Leśnicy informują, że w rezerwatach
(tzw. II strefa UNESCO) oraz tzw. strefie
referencyjnej ścinane są tylko te stojące
martwe drzewa, które stwarzają zagrożenie dla ruchu na szlakach oraz zagrożenie
pożarowe, ale są pozostawiane na miejscu
do naturalnego rozkładu. Tymczasem, na
początku lipca br. UNESCO przyjęło decyzję w sprawie Puszczy Białowieskiej, która
wskazuje, że działania ministra środowiska
grożą utrzymaniu przez nią statusu Światowego Dziedzictwa i zobowiązują Polskę
do wstrzymania cięć w strefach, w których
powinny być chronione naturalne procesy.
Decyzja bazuje na raporcie niezależnych
ekspertów UNESCO. Wezwało ono do
natychmiastowego zatrzymania wycinki
w najstarszych, ponadstuletnich częściach
lasu. Ekspertyza wskazała też, że cięcia sanitarne i względy bezpieczeństwa są nadużywane przez polski rząd jako pretekst do
wycinki również drzew zdrowych i nie stanowiących zagrożenia dla turystów. Apel
nie ma dla nas mocy wiążącej – zaznacza
rzecznik prasowy LP.
CERTYFIKAT NA PRAWDĘ
Problem kornika wydaje się pretekstem do licznych dyskusji nie tylko na takie tematy, jak forma ochrony, ale też to,
czy cała Puszcza powinna zostać parkiem
narodowym i jak wpłynęłoby to na życie
lokalnych mieszkańców. Temat kosztów
i konsekwencji jest niewyczerpywalny.
Tymczasem, w liście otwartym środowisk
nauk przyrodniczych i leśnych w sprawie
Puszczy Białowieskiej wystosowanym
w lipcu br. do Jana Szyszko, Ministra Środowiska, naukowcy podkreślają, że spór
o Puszczę ma przede wszystkim charakter
ideologiczny i stanowi przedmiot walki politycznej. Nie można nie zauważyć,
że obie strony nie pozostają sobie w tej

Ignacy Niemczycki, p.o. dyrektora komunikacji korporacyjnej IKEA Retail wbPolsce:
Drewno jest najwaĝniejszym surowcem dla IKEA. Dlatego pozyskujemy ibwykorzystujemy je wbjak najbardziej
odpowiedzialny ibzrównowaĝony sposób. Zgodnie ze strategiÈ zrównowaĝonego rozwoju Grupy IKEA „People
& Planet Positive” dÈĝymy do tego, by do sierpnia 2020br. 100% drewna, papieru ibkartonu wykorzystywanego
wbnaszych produktach ibopakowaniach pochodziïo zbbardziej zróĝnicowanych ěródeï (zbcertyğkatem FSC lub
zbrecyklingu). Juĝ teraz 61% drewna wykorzystywanego wbnaszych produktach ibopakowaniach pochodzi wïaĂnie
zbtakich ěródeï (zbczego 57% ma certyğkat FSC, zaĂ 4% pochodzi zbrecyklingu). Drewno pochodzÈce zbPuszczy
Biaïowieskiej ibsÈsiednich nadleĂnictw nie jest objÚte certyğkacjÈ FSC, dlatego nie moĝe byÊ uĝywane
wbprodukcji dla IKEA. Juĝ wb2010 szczegóïowe instrukcje wbtej sprawie zostaïy przekazane dostawcom.
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kwestii dłużne. W opinii ministerstwa środowiska, działania
aktywistów blokujących legalne prace służb leśnych w Puszczy
Białowieskiej, tworzenie poprzez przekaz medialny wrażenia
o rzekomym zagrożeniu „nadmierną wycinką”, przypominają
działania opozycji totalnej nastawionej na destrukcję, chaos
i destabilizację – podkreśla Paweł Mucha, dyrektor departamentu komunikacji w resorcie środowiska. Powołuje się przy
tym na fakt, niemal wszystkie organizacje, które złożyły skargę do Komisji Europejskiej na Polskę „w związku z legalnymi
działaniami prowadzonymi w Puszczy Białowieskiej” złożyły
również apel w obronie niezależnych sądów. Świadczy to jego
zdaniem o tym, że ekolodzy stoją po stronie destabilizującej
Polskę opozycji totalnej. Tymczasem, ekolodzy na pytanie, czy
zakaz wycinek w Puszczy to pomysł lewaków, odpowiadają:
Większość naukowców będących zdecydowanymi przeciwnikami wycinek nie ma nic wspólnego z ideologią lewicową. Zresztą
ideologia nie ma tu nic do rzeczy – czy idąc do stomatologa zastanawiasz się nad jego poglądami? Tu ważne są fakty i wiedza
naukowa, a argument ideologiczny wskazuje na brak innych.

Cieszy fakt, ĝe sprawa trağ do Trybunaïu
SprawiedliwoĂci Unii Europejskiej. To organ, który
jest powoïany do rozstrzygania sporów. Minister
¥rodowiska, prof. Jan Szyszko wielokrotnie podkreĂlaï,
ĝe zbwielkÈ przyjemnoĂciÈ zjawi siÚ przed TSUE, gdzie
zaprezentuje dowody na to, ĝe dziaïania podejmowane
wbPuszczy Biaïowieskiej sÈ zgodne zbprawem. Prof. Jan
Szyszko juĝ stawaï przed tym gremium ibza kaĝdym
razem Trybunaï przyznawaï mu racjÚ.

Fot. archiwum

FRAGMENT STANOWISKA MINISTERSTWA ¥RODOWISKA
DOT. POZWANIA POLSKI DO TRYBUNAU SPRAWIEDLIWO¥CI.

Jeśli nie można się oprzeć na ideologii, warto na faktach.
Firma Swiss Krono poinformowała, że nie udzieli komentarza
w sprawie Puszczy Białowieskiej. Pfleiderer Grajewo przesłał nam oficjalne stanowisko, w którym informuje o tym, że
korzysta z innych źródeł zaopatrzenia w surowiec drzewny.
O konsekwentnej realizacji strategii zrównoważonego rozwoju
informuje Grupa IKEA. Za 3 lata chce, aby całe drewno zużywane do produkcji pochodziło z lasów certyfikowanych FSC
lub z recyklingu. IKEA przypomina, że drewno pochodzące
z Puszczy Białowieskiej i sąsiednich nadleśnictw nie jest objęte
certyfikacją FSC, dlatego nie może być używane w produkcji
IKEA. Szczegółowe informacje w tej sprawie zostały przekazane dostawcom w 2010 roku, kiedy to zawieszono certyfikat
FSC dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Sprawa
była głośna. Greenpeace informowało wówczas o rabunkowej
wycince drzew i o tym, że do czasu wyjaśnienia kontrowersji
wokół certyfikatu, odbiór surowca z puszczańskich nadleśnictw wstrzymało również Pfleiderer Grajewo. Certyfikat
FSC ma gwarantować zrównoważone korzystanie z zasobów
leśnych. Jak dowiedzieliśmy się w biurze FSC, Białowieski
Park Narodowy nigdy nie był certyfikowany FSC, natomiast
sąsiadujące z nim nadleśnictwa były certyfikowane do roku
2011. Obecnie certyfikat FSC ma 28 nadleśnictw wchodzących
w skład RDLP w Białymstoku. Programem certyfikacji nie objęto natomiast nadleśnictw Puszczy Białowieskiej. O tym, że
spełniają one polskie kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów potwierdza Certyfikat PL
PEFC-14/187 wydany przez firmę SGS. d

DC-Polska Sp. z o.o.
34-130 Kalwaria Zebrzydowska, ul. Długa 16,
tel. +48 33 8761260 fax +48 33 8761260
Adres biura i magazynu: Pcim 1225, 32-432 Pcim

www.dc-dask.eu biuro@dc-dask.eu
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7,2%
według Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyniosła w czerwcu
stopa bezrobocia w Polsce (o 0,1 pkt proc. mniej niż w maju i o 1,5 pkt proc.
mniej niż w czerwcu 2016 r.)

PAT R O N AT

Design po ¥lÈsku
30 czerwca zakończyła się 4. edycja Śląskiego Czerwca Projektowego. W ciągu
miesiąca na terenie trzech śląskich województw odbyło się blisko 30 inicjatyw,
wpisanych w kalendarz ŚCP 2017.

Fragment wystawy podsumowującej
tegoroczną edycję Pleneru
Rzeźbiarskiego (Dobroteka).

TEGOROCZNY Śląski Czerwiec Projektowy tradycyjnie rozpoczął się w Dobrotece (2 czerwca) wydarzeniami dedykowanymi młodym adeptom sztuk
projektowych – dzieciom i młodzieży.
Wiele wydarzeń miało miejsce na uczelniach kształcących projektantów. Swoje
podwoje udostępniły Akademie Sztuk
Pięknych we Wrocławiu i Katowicach,
Instytut Sztuki w Opolu, Instytut Sztuki
w Cieszynie oraz Wydział Architektury
Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Goście
mogli uczestniczyć w wystawach podsumowujących rok akademicki na wydziałach projektowych, w obronach prac
dyplomowych oraz w specjalnie przygotowanych wydarzeniach, takich jak Letnia
Akademia Gier w Cieszynie czy Festiwal
Wysokich Temperatur we Wrocławiu.
Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
specjalnie na tę okazję przygotowała wydarzenie pt. „Fontanna” w postaci instalacji

Jerzego Posałki pt. „Pardon Marcel” oraz
dyskusji o autorze i najsłynniejszej fontannie świata. Zamek Cieszyn już po raz 12. na
uroczystej Gali ogłosił wyniki tegorocznej
edycji Konkursu Śląska Rzecz na najlepszy
produkt, usługę i grafikę użytkową wdrożone na Górnym Śląsku i Opolszczyźnie.
Galeria Wnętrz Domar we Wrocławiu po
raz 9. zaprosiła miłośników designu na
prezentację standardowej oferty wyposażenia wnętrz, a także na liczne wystawy
oraz spotkania specjalnie przygotowane na
Noc z Designem.
Ostatnim akcentem Śląskiego Czerwca Projektowego były zorganizowane 30
czerwca w Dobrotece wykład historyka
i krytyka designu Krystyny Łuczak-Surówki o polskim meblarstwie XX w., wernisaż
tegorocznej edycji Pleneru Rzeźbiarskiego
oraz wręczenie nagród w konkursie „Wizja
Wypoczynku” ogłoszonym przez Fundację
Piotra Klera. d

Meblarze wĂród najbogatszych
Po raz kolejny „Wprost” opublikowało zestawienie najbogatszych Polaków. Na
podium zestawienia znaleźli się Dominika i Sebastian Kulczykowie z majątkiem
15,5 mld zł, Zygmunt Solorz-Żak (11,5 mld zł) oraz Michał Sołowow (8,3 mld zł).
SPOŚRÓD MEBLARZY najwyżej sklasyfikowani zostali Elżbieta i Bogdan Kaczmarkowie (6. miejsce i 3,55 mld zł), udziałowcy w spółkach Correct-K i Com40.
Bogdan Kaczmarek ma ponadto udziały
w firmach Big Star, Profim i Green Property. Miejsce 22. zajmują Adam i Jerzy
Krzanowscy (1,5 mld zł), założyciele i wła-
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ściciele Grupy Nowy Styl. Na 43. pozycji
znalazł się Tadeusz Chmiel (818 mln zł),
właściciel Black Red White. Miejsce 65.
przypadło Maciejowi Formanowiczowi
(593 mln zł), prezesowi i współwłaścicielowi Fabryk Mebli Forte. Pozycja 70. to
Bogdan Szewczyk (546 mln zł), właściciel
Fabryki Mebli Bodzio. d

Egger przejÈï fabrykÚ
wbArgentynie
17 lipca podpisana została umowa
o zakupie przez firmę Egger od
chilijskiej firmy Masisa zakładu Masisa
w Concordia w Argentynie. Austriacka
firma zabezpiecza w ten sposób
miejsce produkcji poza Europą.
Z UDZIAŁEM W RYNKU wynoszącym
35% Masisa jest „numerem dwa” w Argentynie, a Masisa Argentina w 2016 r. zanotowała obroty w wysokości 201 mln dolarów.
Zakład w Concordia dysponuje zapleczem
do produkcji i laminowania płyt wiórowych oraz MDF. W 2016 r. wyprodukował
on 165 tys. m3 płyty wiórowej, 280 tys. m3
płyty MDF i 274 tys. m3 laminowanej płyty
wiórowej. Wartość przedsiębiorstwa oszacowano na 155 milionów dolarów.
Jesteśmy przekonani, że to dobry moment na inwestycje w Ameryce Południowej – wyjaśnia Thomas Leissing, rzecznik
Zarządu grupy Egger. – Argentyna właśnie wychodzi z największego spowolnienia

Masisa
Masisa jest jednym z wiodących producentów
i dystrybutorów produktów na bazie drewna
w Ameryce Łacińskiej z obrotem w wysokości
960 milionów dolarów w 2016 r. Notowana
jest na giełdzie Santiago de Chile, zatrudnia
ok. 9 tys. pracowników,ma 10 miejsc produkcji
płyt wiórowych i MDF (w Chile, Argentynie,
Brazylii, Wenezueli i Meksyku), sieć dystrybucji
franczyzowej z 332 sklepami detalicznymi oraz
przedsiębiorstwo leśne z 246 tys. ha lasów
gospodarczych.

gospodarczego, a po ostatnich wydarzeniach politycznych jest wiele przesłanek,
aby mieć nadzieję, że gospodarka będzie
kontynuować drogę do ożywienia.
Dla firmy Egger miejsce produkcji
na rynkach rozwijających się w Ameryce Południowej ma zasadnicze znaczenie
dla wykorzystania potencjału rynku lokalnego. Celem jest osiągnięcie znaczącej
pozycji na rynku południowoamerykańskim. Choć Egger ma już biura sprzedaży
w Chile (od 2012 r.) i wprowadza pierwsze
dostawy na rynek południowoamerykański, to uznał, że bez własnych możliwości
produkcyjnych działalność zawsze pozostawałaby ograniczona do małej niszy.
Obok zakładu i jego dystrybucji, Egger
przejmie również sieci dilerską Masisa Placacentro Argentinian, która jest niezależnie prowadzona przez 42 partnerów. d

23 TYS.

550 FIRM

firm założono w Polsce w pierwszym półroczu bieżącego roku
(dane na podstawie Krajowego Rejestru Sądowego), tj. o prawie
10% mniej niż w tym samym okresie ub. r.

upadnie w Polsce w 2017 r. – poinformowała
w komunikacie Korporacja Ubezpieczeń Kredytów
Eksportowych (o 8,8 proc. mniej niż w 2016 r.)
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Inwestycje wbrozwój na targach „Drema”
Tegoroczne wrześniowe targi „Drema” zapowiadają się rekordowo. W połowie lipca zgłoszonych było ponad 250
wystawców, a zamówiona powierzchnia wystawiennicza przekroczyła 20 tys. m2.
INNOWACYJNOŚĆ, dynamika, promocja nowości i nieszablonowych rozwiązań – to cechy charakteryzujące
najważniejsze i największe w Polsce
oraz Europie Środkowo-Wschodniej
targi maszyn i technologii dedykowane
branży drzewnej i meblarskiej, które już
w dniach 12-15 września odbędą się na
terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Oprócz bogatej oferty wystawienniczej, która obejmie 7 pawilonów i teren
otwarty, o sile tegorocznych Międzynarodowych Targów Maszyn i Narzędzi dla
Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego
„Drema” stanowi idea spotkań, rozmów
biznesowych, wymiana doświadczeń
i wydarzenia specjalne. W bieżącej edycji na uczestników targów czekać będą:
projekt „Drema Dzieciom i Seniorom”,
„Strefa Designu” prezentująca ciekawe
aranżacje z drewna, „Strefa Parkietu”
wraz z pokazami i warsztatami parkieciarskimi, „Strefa Wiedzy” i pokazy
produkcji mebli z palet we współpracy
ze szkołami, „Poligon Umiejętności”
i demonstracje lakiernicze, „Pawilon
Promocji Drewna”, a w nim ekspozycja międzynarodowych stowarzyszeń
i spotkania B2B, wystawa eksponatów

„Wyczarowane z Drewna”, Mistrzostwa
Polski we Wbijaniu Gwoździ, seminarium „Bezpieczeństwo Maszyn”, kongres „Kooperacyjna Giełda Przemysłu
Drzewnego Koopdrew” koordynowany
przez Polską Izbę Gospodarczą Przemysłu Drzewnego i odbywający się na dzień
przed otwarciem Międzynarodowych
Targów Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego „Drema”,
a także wiele innych.
Dla przypomnienia – w 2016 r. w bloku targów „Drema”, „Furnica” i „SoFab”
wzięło udział 355 wystawców z 27 krajów,
zajętych było 7 pawilonów, a powierzchnia ekspozycyjna wyniosła 22 tys. m2.
WiÚcej informacji: www.drema.pl.

Stoisko Grupy Homag podczas ubiegłorocznych targów
„Drema”.

Zmiany wbMeblach Wójcik
Z dniem 1 sierpnia, w wyniku sukcesji uniwersalnej nastąpiło połączenie spółek:
Fabryka Mebli Stolpłyt, Wójcik Fabryka Mebli oraz Żuławska Fabryka Mebli.
PODMIOTEM przejmującym wszelkie
prawa i obowiązki starych spółek była
firma Wójcik Fabryka Mebli, która 1
sierpnia zmieniła nazwę na Meble Wójcik. Prezesem Zarządu skonsolidowanej
spółki Meble Wójcik został Piotr Wójcik.

Jak zapewnia Zarząd Mebli Wójcik połączenie spółek jest zwieńczeniem od dawna przeprowadzanych zmian wewnętrznych, które mają na celu optymalizację
procesów produkcyjnych oraz wdrożenie
nowego systemu informatycznego. d
r e k l a m a

lider polskiego rynku akcesoriów
PHEORZ\FKLbRNXÊEXGRZODQ\FK
www.nomet.pl
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Meble dla seniorów ibdzieci
Zestawy meblowe, które odpowiadają na konkretne potrzeby dwóch zupełnie
różnych grup wiekowych, a przy tym wykorzystują ten sam wyjściowy projekt
– to wokół nich rozgrywać będą się działania tegorocznej inicjatywy „Drema
Dzieciom i Seniorom”.

W CIĄGU CZTERECH DNI trwania
Międzynarodowych Targów Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego „Drema” (12-15 września) studenci
z krajów regionu Morza Bałtyckiego wykonają łącznie 10 zestawów mebli dla dzieci,
którego skład stanowią: łóżko z materacem, szafa, biurko i regał oraz 5 kompletów
mebli dla seniorów (łóżko z materacem
i regulowanym stelażem, stolik nocny).
Każdy ze zwiedzających targi będzie mógł
obserwować kolejne etapy procesu produkcji łóżka, szafki nocnej, stołu, szafy, na
co dzień niedostępnego dla szerszej publiczności. Meble wytworzone w ramach
projektu „Drema Dzieciom i Seniorom”
przekazane zostaną z pomocą wybranych
fundacji do potrzebujących wsparcia seniorów oraz dzieci z domów dziecka czy
rodzin zastępczych.
Nowoczesne projekty mebli, które będą
wykonywane w ramach Fabryki Mebli na

Żywo i Polskiej Fabryki Mebli, powstały
na Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Praca nad nimi uwzględniała m.in. dogłębne poznanie potrzeb użytkowników,
łącznie z fizycznym „wczuciem się” w rolę

9. Noc zbDesignem: zwolnij
Tegoroczną edycję Nocy z Designem, która odbyła się 22 czerwca w Galerii
Wnętrz Domar we Wrocławiu, poprzedziła konferencja prasowa z udziałem
Doroty Koziary oraz Gosi i Tomka Rygalików.
ALDONA MIODUSZEWSKA, dyrektor
ds. marketingu Galerii Domar we Wrocławiu, wprowadziła obecnych na konferencji
dziennikarzy w ideę, która przyświecała
tegorocznemu wydarzeniu. Przypomniała, że Noc z Designem to autorski format
Galerii Domar – impreza, której zadaniem
jest połączenie komercyjnego charakteru

Optymistycznie zbWïoch
Jak podaje ACIMALL, Włoskie Stowarzyszenie Producentów Maszyn dla Przemysłu
Drzewnego, liczba zamówień na włoskie maszyny w pierwszym kwartale br.
wzrosła o 16,4% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.
PIERWSZE 3 MIESIĄCE tego roku
były lepsze także od czwartego kwartału
2016 r., kiedy to wzrost wyniósł 13,6%.
Szczególnie widoczny był wzrost eksportu,
który w pierwszym kwartale br. wyniósł
22,2%. Gorzej wyglądała sytuacja na rynku wewnętrznym – zamówienia włoskich
odbiorców spadły o 3,6%. Biuro Studiów
ACIMALL uzasadnia to przede wszystkim
bardzo dobrym na rynku włoskim rokiem
2016, po którym nastąpiło pewne „odbicie”, a także oczekiwaniem (i powstrzymywaniem się od inwestycji) włoskich pro-
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seniora przy wykorzystaniu specjalnego
skafandra-symulatora wieku. Dodatkowo wykonana została pełna dokumentacja konstrukcyjna i technologiczna, tak
by możliwe było wyprodukowanie mebli
w cztery dni. Działania Fabryki Mebli na
Żywo koordynowane są przez Wydział
Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a Polskiej Fabryki
Mebli – przez Stowarzyszenie DROMA.
Tegoroczna międzynarodowa edycja tego wydarzenia jest częścią projektu naukowo-badawczego BaltSe@anioR
(współfinansowanego ze środków UE),
który ma na celu zachęcenie projektantów
i przedsiębiorstw do tworzenia mebli podnoszących komfort i bezpieczeństwo życia
osób starszych. Tworzone w ramach Fabryki meble zaprojektowali studenci WTD:
Agata Gołębiewska, Bartosz Sumionka,
Daniela Winiecka, Paulina Molska. Projekty stanowią rozwinięcie koncepcji regału zaprojektowanego przez Sylwię Siekirkę
„Puzzle Rack” (projekt inspirowany pracą
Bartosza Cieślaka „Szafka z puzzli”) w ramach konkursu „Spełnij dziecięce marzenia 2017” organizowanego przez redakcję
miesięcznika „BIZNES meble.pl”. d

ducentów mebli na szczegóły rządowego
planu „Przemysł 4.0”.
Pozytywne tendencje produkcyjne
zauważa 56% ankietowanych przez ACIMALL (23% w poprzednim kwartale), stabilne – 33%, natomiast negatywne – 11%.
Jednocześnie 44% respondentów uważa,
że w nadchodzących miesiącach wzrośnie
popyt zagraniczny, a 56% oczekuje stabilizacji na rynkach zagranicznych. Z kolei
17% przewiduje ekspansję na rynku krajowym, 78% oczekuje stabilizacji, a tylko 5%
obawia się spadku. d

galerii handlowej z prezentacją wzornictwa oraz ofertą edukacyjną. Celem organizatorów wydarzenia było w tym roku
pokazanie, że koncepcje projektów powstają w umysłach takich ludzi, jak Dorota
Koziara, Gosia i Tomek Rygalikowie czy
Oskar Zięta, że to właśnie oni mają pewną
filozofię tworzenia i funkcjonowania. Jako
projektanci przyczyniają się do powstawania rzeczy, które przynoszą użytkownikom
wymierne korzyści. Bezpośrednią inspiracją tegorocznej edycji był cytat z filmu pt.
,,Dym”, który wyreżyserowali Paul Auster
i Wayne Wang: Zwolnij. Jeżeli dasz sobie
chociaż trochę czasu, zauważysz więcej.
O Nocy z Designem piszemy także na
str. 106. d

Goście konferencji. Od lewej: Tomek Rygalik, Gosia Rygalik
i Dorota Koziara.
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Ostróda zaprasza na targi
W dniach 5-8 września odbędzie się kolejna, 44. edycja
Międzynarodowych Targów Meblowych w Ostródzie.
Od blisko 25 lat dedykowane producentom mebli, od 4
lat gromadzą także producentów i dostawców maszyn
oraz urządzeń do produkcji mebli, komponentów
meblarskich czy specjalistycznego oprogramowania.
NOWOŚCIĄ TEGOROCZNEJ EDYCJI będzie uruchomiona profesjonalna platforma dla hosted buyers, dzięki której zintensyfikowana zostanie i przede wszystkim
usprawniona komunikacja pomiędzy wystawcami a profesjonalnymi kupującymi. Mając ponadto na uwadze rosnące zainteresowanie zakupami za pośrednictwem Internetu
organizatorzy Międzynarodowych Targów Meblowych
w Ostródzie wraz z firmą B+R Studio stworzyli Strefę e-commerce. Ambasadorem tej strefy zostało B+R Studio.
Za sprawą najlepszych rzemieślników z Pracowni Mebli
MebS, twórców „mebli gdańskich” po raz pierwszy w historii
targów odbędą się warsztaty snycerskie. Na oczach targowych
gości powstanie całkiem nowy motyw, inspirowany być może
pięknem mazurskiej okolicy czy industrialnym charakterem
Expo Mazury. Mistrzowie spróbują „zarazić” zwiedzających
swoją pasją, wiedzą i emocjami związanymi z wykonywaniem
zawodu snycerza, a także podzielą się historią mebli gdańskich.
Podczas targów do wygrania będzie specjalna nagroda, przygotowana przez Pracownię MebS.
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Stoisko firmy Feniks podczas ubiegłorocznej edycji Międzynarodowych Targów
Meblowych w Ostródzie.

Nowe wïadze Izby
5 czerwca odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Sprawozdawczo-Wyborcze członków Ogólnopolskiej
Izby Gospodarczej Producentów Mebli. Głównym punktem były wybory nowych władz Izby na lata 2017-2021.
W SKŁAD Rady Izby weszli: Jan Szynaka (Szynaka-Meble),
prof. dr hab. Ewa Ratajczak (Instytut Technologii Drewna),
Stefan Tkaczyk (FM Bravo), Jacek Twaróg (Ludwik Styl)
i Piotr Wójcik (Meble Wójcik). Z kolei do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: Zenon Klorek (Perlitta Meble), Wojciech Tkocz (Kuncar) i Janusz Kozak (Infosystems).
Nowa Rada OIGPM wybrała ponadto ze swojego grona
prezesa oraz dwóch wiceprezesów Izby. Prezesem Izby został Jan Szynaka, a wiceprezesami prof. dr hab. Ewa Ratajczak i Stefan Tkaczyk. d
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Zapraszamy na targi FURNICA 2017
Pawilon 3A, Stoisko 103
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HUBERTUS DESIGN Sp. z o.o.
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Srokowiecka 22
tel. +48 32 229 02 59 (60), fax +48 32 228 30 53
biuro@hubertus-meble.pl, biuro@hubertusmeble.pl

www.hubertus-meble.eu
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Detal, który odmienia
Gamet rozstrzygnął konkurs dla młodych projektantów, który rozpoczął się w lutym i trwał przez cały miniony semestr.
Dla studentów była to okazja do sprawdzenia swoich sił we wzornictwie przemysłowym i zdobycia pierwszego,
praktycznego doświadczenia zawodowego, a dla toruńskiej firmy możliwość uzupełnienia oferty.
ZADANIEM PRZYSZŁYCH TWÓRCÓW było zaprojektowanie rodziny
produktów: uchwytu, gałki i wieszaka,
a następnie zaprezentowanie ich w aranżacji meblowej. Nad realizacją projektu
studenci pracowali w ramach pracowni
projektowania produktu, prowadzonej
przez dr hab., prof. nadzw. ASP Grzegorza Reńskiego.
Łącznie zgłoszono blisko 30 projektów, spośród których jury wyłoniło trzy
zwycięskie. Laureatami zostali: Karolina
Kołodziejczyk za propozycję „Retro”,
Joanna Wilczyńska, która przygotowała
projekt „Trójkąty” oraz Patryk Koper,
autor kolekcji „Dot”.
Wśród nadesłanych prac zauważalne były bardzo różnorodne inspiracje,
dzięki temu proces oceny był ciekawy, ale
przy tym niełatwy. Zwracaliśmy uwagę
na trzy kluczowe aspekty: design, wyczucie branży i funkcjonalność. Nagrodziliśmy te projekty, które zachowywały
najlepsze proporcje pomiędzy powyższymi kryteriami – tłumaczy Kinga Flak,
product manager w firmie Gamet, jeden
z członków jury.
Wręczenie nagród odbyło się 29
czerwca w łódzkiej Akademii Sztuk
Pięknych. Wszyscy laureaci otrzymali
nagrody pieniężne. d

Studenci ASP wraz z opiekunem prof. Grzegorzem Reńskim
PAT R O N AT

„DremaSilesia” dla profesjonalistów
W dniach 12-14 maja na terenie Expo Silesia w Sosnowcu, odbyła się 11.
edycja Targów Maszyn i Narzędzi do Obróbki Drewna „DremaSilesia”.
PRZEZ 3 DNI trwały prezentacje i rozmowy przedstawicieli firm, które w ofercie mają maszyny i narzędzia do obróbki
drewna, procesy pomocnicze, komponenty do produkcji mebli, kleje i chemikalia
dla przemysłu drzewnego i meblarskiego,
a także wyroby z drewna.

Proğm otworzyï ósmy showroom wbNiemczech
W maju firm Profim otworzyła kolejny, już ósmy showroom w Niemczech
– tym razem w Dortmundzie.
SHOWROOM mieści się w starych, pofabrycznych wnętrzach, co dodatkowo
urozmaica przestrzeń, dodając jej oryginalnego charakteru. Na powierzchni
400 m2, na dwóch kondygnacjach, pre-

Wnętrze nowego showroomu firmy Profim
w Dortmundzie.
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zentowane są kolekcje Profim, począwszy od ergonomicznych foteli pracowniczych, gabinetowych, poprzez zestawy
soft seating i kompaktowe fotele do stref
spotkań, aż po multifunkcjonalne krzesła
konferencyjne.
Od kilkunastu lat Profim konsekwentnie buduje pozycję na rynku niemieckim, jednym z najważniejszych dla
firmy rynków zbytu. Dbałość o wzornictwo oraz rozwiązania dostosowane
do gustów niemieckiego klienta sprawiły, że produkty Profim cieszą się bardzo
dużym zainteresowaniem. Firma ma na
terenie Niemiec osiem showroomów.
Można tam zasięgnąć fachowej porady,
obejrzeć oraz wypróbować meble.
Pozostałe showroomy znajdują się
w Berlinie, Düsseldorfie, Frankurcie,
Hamburgu, Lipsku, Monachium oraz
w Schweinfurcie. d

Na największych regionalnych targach dedykowanych dla przedstawicieli przemysłu drzewnego, stolarskiego
i meblarskiego wystawcy zaprezentowali m.in. pilarki tarczowe, wyrówniarki,
grubiarki, wiertarki, tokarki, okleiniarki, a także centra obróbcze. Uzupełnienie ekspozycji maszyn stanowiły narzędzia do obróbki drewna, urządzenia
transportowe, maszyny do produkcji
pelletu oraz specjalistyczne oprogramowanie.
W tym roku targi „DremaSilesia”
odwiedziło 1,2 tys. profesjonalistów z terenu całej Polski oraz z zagranicy. Mieli
oni możliwość zapoznania się z ofertą 64
wystawców, którzy na powierzchni 1,2
tys. m2 zaprezentowali maszyny i narzędzia dla przemysłu drzewnego, meblarskiego, a przede wszystkim dla małych
zakładów stolarskich. Mottem przewodnim tegorocznych targów były technologie i urządzenia do pozyskania energii
z drewna – tak tegoroczne wydarzenie
podsumowuje Andrzej Półrolniczak, dyrektor Projektu.
Targom towarzyszyły dodatkowe wydarzenia: konferencja „Energia z drewna” oraz przestrzeń specjalna: Strefa
Warsztatów i Edukacji Zawodowej z pokazami, panelem dyskusyjnym i punktem konsultacyjnym.
Kolejna edycja Targów Maszyn i Narzędzi do Obróbki Drewna „DremaSilesia” odbędzie się w kwietniu 2018 r. d
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Sukces „China Homelife Show”
Tegoroczna, 6. edycja targów „China Homelife
Show”, zorganizowanych w dniach 6-8 czerwca
w podwarszawskim Nadarzynie, przyciągnęła 13.848
gości z 17 krajów europejskich.
WIELU Z POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW pojawiło się na targach
chińskich producentów ze względu na
udział w imprezie firm autoryzowanych przez władze chińskie. Ich zdaniem taka autoryzacja podnosi wiarygodność
prowadzonych rozmów handlowych. W Polsce ponad 60
tys. swoich produktów zaprezentowali przedstawiciele 680
chińskich firm z 13 prowincji.
„China Homelife Show” co roku gromadzi również
grono największych polskich firm, które od wielu lat
współpracują z chińskimi producentami. Podczas imprezy
nie zabrakło też największych polskich prywatnych importerów.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty eksperckie prowadzone podczas pierwszego dnia targów.
Główne zagadnienia poruszane przez ekspertów dotyczyły
różnych aspektów importu z Chin, procedur celnych oraz
transportowych, a także aspektów kulturowych w procesie
negocjacji, kontroli jakości itp.
Targi najlepszych chińskich producentów otworzyli ze
strony chińskiej m.in. Xu Jian, ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce, Liu Lijuan, konsul ds. handlowych
w Polsce, Liu XiaoMing, dyrektor Miejskiej Komisji Handlowej w mieście Hangzhou, Zhu Jun, zastępca dyrektora
Departamentu Handlu Prowincji Zhejiang, Zang Yaogang,
przedstawiciel Departamentu Handlu Prowincji Shandong,
Chen Xu Nuan, przedstawiciel Departamentu Handlu Prowincji Guangdong, a ze strony polskiej: Ryszard Czarnecki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, Adam
Struzik, marszałek województwa mazowieckiego, a także
liczni przedstawiciele miast i regionów polskich oraz zagranicznych.
Jak podkreślali goście oraz gospodarze wydarzenia,
polska edycja targów „China Homelife Show” jest jednym
z największych i najbardziej profesjonalnych wydarzeń
z udziałem wyselekcjonowanych firm chińskich w Europie
Środkowo-Wschodniej. Jest to pierwsze wydarzenie w naszym regionie po ogłoszeniu nowej koncepcji gospodarczej
Pas i Szlak. d

Tegoroczną edycję targów „China Homelife Show” odwiedziła rekordowa liczba gości.
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Polskie hotelarstwo
coraz bardziej zadïuĝone
Dług polskiej branży noclegowej odnotowany w Krajowym Rejestrze Długów
w maju br. wyniósł ponad 105 mln zł. Kwota ta regularnie się powiększa
– jeszcze w 2015 r. wynosiła 31 mln zł. Rośnie również liczba firm, które mają
kłopoty finansowe. Obecnie jest ich prawie 1,7 tys., a 2 lata temu było niecałe
1,1 tys. O kondycji finansowej branży noclegowej informuje raport KRD
„Polskie hotelarstwo dynamicznie rośnie, ale nie wszyscy wytrzymują tempo
– sytuacja finansowa w branży”.
WEDŁUG OFICJALNYCH STATYSTYK powiększa się nie tylko baza noclegowa (pod koniec lipca 2015 r. w Polsce
funkcjonowało 10.024 obiektów noclegowych, a w 2016 r. już 10.125), ale i liczba gości. Porównując do siebie lata 2016
i 2015 r., z polskiej bazy noclegowej skorzystało w sumie 2 mln osób więcej (odpowiednio 28,9 mln i 26,9 mln), a w samym
pierwszym kwartale br. było to już 5,8 mln
(o 700 tys. więcej r/r). Patrząc wyłącznie na
przyjezdnych z zagranicy, to np. w marcu
2010 r. było ich 285,8 tys., zaś w tym samym miesiącu br. już 449,1 tys.
W największym stopniu do wzrostu zadłużenia przyczyniają się firmy z woj. mazowieckiego (21,4 mln zł), pomorskiego
(10 mln zł) i zachodniopomorskiego (9,7
mln zł). Z kolei pod względem średniej
wartości jednego niezapłaconego w terminie zobowiązania najgorzej wypadają woj.
łódzkie (24,7 tys. zł), opolskie (20,4 mln zł)
i kujawsko-pomorskie (19 tys. zł). Średnia
krajowa wynosi 12,9 tys. zł.
Branża noclegowa jest specyficzna
i bardzo zależna od czynników zewnętrznych, na które nikt z niej nie ma specjalnego wpływu – ogólna koniunktura
gospodarcza, pozycja i wizerunek marki
narodowej lub lokalnej, pogoda, czy też
kalendarz różnych wydarzeń biznesowych
lub kulturalnych. Kluczowe wskaźniki gospodarcze i ich prognozy nie zapowiadają
żadnego tąpnięcia i wiele wskazuje na to,
że branża nadal będzie się dynamicznie
rozwijać. Lecz, jak pokazują dane KRD,
nie wszyscy wygrywają. Należy pamiętać,

że inwestycje w hotelarstwie należą do długoterminowych, stąd nawet dobrze zapowiadające się pierwotnie przedsięwzięcie,
może po jakimś czasie okazać się biznesową porażką – tłumaczy Mirosław Sędłak,
prezes Rzetelnej Firmy.
Do powstawania zadłużenia w największym stopniu przyczyniają się hotele, motele i pensjonaty. Na tę kategorię
przypada kwota 53,2 mln zł. W niewiele
mniejszym stopniu zadłużenie zostało

Adam Ècki, prezes ZarzÈdu Krajowego Rejestru Dïugów Biura
Informacji Gospodarczej:
Najbardziej optymistyczni komentatorzy mówiÈ nawet obniespotykanych dotychczas wzrostach wbbranĝy hotelarskiej, lecz dane KRD
pokazujÈ, ĝe równolegle jej czÚĂÊ przeĝywa trudne chwile. Jest to
specyğczna, kapitaïochïonna ibw wielu przypadkach sezonowa
dziaïalnoĂÊ. ½le zaplanowana lub zarzÈdzana inwestycja
wbtym przypadku moĝe skoñczyÊ siÚ wielomilionowymi
dïugami. Niestety, takie sytuacje siÚ zdarzajÈ ibmimo
panujÈcej koniunktury wbpolskim hotelarstwie ïÈczne
zadïuĝenie ğrm zbtej branĝy notowane wbKRD powiÚksza siÚ. NiepokojÈcy moĝe byÊ równieĝ fakt, ĝe liczba
dïuĝników roĂnie wbpodobnym tempie, jak przyrost
nowych podmiotów wchodzÈcych na ten rynek.

wygenerowane przez domy noclegowe,
gospodarstwa agroturystyczne, ośrodki
wczasowe i kolonijne (46,5 mln zł).
Z natury inwestycje w hotele czy ośrodki wypoczynkowe to wielomilionowe nakłady, z których zwrot powinien być rozłożony na lata. Ewentualne potknięcia, błędy
w zarządzaniu czy długoterminowym planowaniu, a także niegospodarność w takiej
sytuacji powodują powstawanie dziury

Zmiany wbZarzÈdzie Proğm
Po sprzedaży większościowego pakietu udziałów Profim na rzecz funduszu
private equity Innova Capital (pisaliśmy o tym w poprzednim wydaniu
„BIZNES meble.pl”), 6 lipca nastąpiły zmiany w Zarządzie firmy.
STANOWISKO PRZEWODNICZĄCEGO nowo powołanej Rady Nadzorczej objął dotychczasowy prezes spółki,
Ryszard Rychlik. Stanowisko prezesa
Zarządu zostało powierzone Piotrowi
Chełmińskiemu, który ma wieloletnie
doświadczenie w pracy w zarządach polskich i zagranicznych spółek. W składzie
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finansowej często idącej nie w dziesiątki
tysięcy złotych, lecz setki, a nawet miliony.
Z naszych doświadczeń wynika, że długi
w tej branży powstają najczęściej na etapie
budowy, a nie podczas późniejszej eksploatacji. Hotelarze przestają płacić, bo albo
przeinwestowali budując zbyt duży obiekt
i nie mają już pieniędzy na obsługę zobowiązań albo reklamują jakość prac. Te drugie bywają nieuzasadnione, lecz niestety
jest to jedna z metod unikania płacenia za
wykonanie robót – dodaje Jakub Kostecki,
prezes Zarządu Kaczmarski Inkasso.
Do głównych wierzycieli branży noclegowej należy zaliczyć instytucje finansowe,
którym polscy hotelarze winni są prawie
40 mln zł. 25 mln zł jest należne firmom
windykacyjnym, na trzecim miejscu znajdują się firmy handlowe (ponad 10 mln zł).
Trudności polskich firm z branży
noclegowej spowodowane są również
przez fakt, że część ich kontrahentów
nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań.

nowego Zarządu znaleźli się również Łukasz Meissner i Marcin Porada.
Jak poinformował Zarząd Profim z tym
dniem rozpoczął się kolejny etap rozwoju
firmy, którego celem jest zintensyfikowanie
rozwoju oraz dalsza poprawa pozycji Profim w rankingu największych producentów
siedzisk biurowych w Europie. d

Są to przede wszystkim firmy handlowe,
winne hotelarzom ponad 11,5 mln zł.
Następnie przedsiębiorstwa przemysłowe (10,7 mln zł), budowlane (8,2 mln zł),
organizacje członkowskie różnego typu
(stowarzyszenia, związki czy zrzeszenia)
oraz administracja publiczna. W obu
tych ostatnich przypadkach są to łączne
długi przekraczające 6 mln zł. Nie jest
to jednak skala problemu, która hamuje
rozwój całej branży.
Sytuacja w polskim hotelarstwie w dużej mierze cieszy – znaczy to, że nasze
społeczeństwo jest coraz zamożniejsze,
gospodarka się rozwija i co bardzo ważne – z każdym rokiem mamy więcej gości
z zagranicy. To również istotny znak, że
pozycja naszego kraju w regionie stale się
umacnia. Niestety mamy obawy, podparte
konkretnymi danymi, że część hoteli czy
pensjonatów może mieć poważne kłopoty
z utrzymaniem się na tym bardzo dynamicznym w ostatnich latach rynku – podsumowuje Adam Łącki, prezes Zarządu
Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. d

r e k l a m a
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Festiwal WnÚtrz 2017
W dniach 10-11 czerwca w Krakowie obył się Festiwal
Wnętrz. Blisko 130 wystawców z branży aranżacji
i wyposażenia wnętrz zaprezentowało trendy, ciekawe
produkty i rozwiązania. 4 tys. gości mogło zasięgnąć
fachowej porady ekspertów i skorzystać ze wskazówek
na stworzenie funkcjonalnych i pięknych wnętrz.

Tegoroczna edycja krakowskiego Festiwalu Wnętrz zgromadziła blisko 130 wystawców, których stoiska odwiedziło 4 tys. gości.

STREFA POLSKIEGO DESIGNU, która już po raz 5.
umożliwiła zaprezentowanie się młodym, zdolnym twórcom oraz strefa dodatków i akcesoriów przyciągnęły osoby
ceniące dobry design, pomysłowość i wysoką jakość wykonania przedmiotów.
Liczną grupę słuchaczy zgromadził bogaty program
otwartych paneli dyskusyjnych. W sobotę, 10 czerwca, Ewa
Bojczuk z Homebook.pl przedstawiła nowość w aplikacji Homebook „Przymierz we wnętrzu”, a o praktycznym
zastosowaniu techniki Virtual Reality opowiedział Jan Totoń z T3 Atelier. Monika Mroczkowska ze Szkoły Wnętrz
i Przestrzeni przygotowała relację z Mediolanu oraz podpowiedziała, jak współpracować z projektantem wnętrz. Beata
Bochińska, autorka bestsellerowego poradnika „Zacznij kochać dizajn” zainspirowała tematem „Jak stworzyć kolekcję
przedmiotów codziennego użytku, która w przyszłości sfinansuje studia naszego dziecka”. Z kolei o tym, jak wygląda
dom miłośnika handmade’u dowiedzieliśmy się od Moniki
Skuzy z DaWanda.pl.
Niedzielne wykłady rozpoczął Max Kobiela, architekt
i założyciel Phormy.com, który opowiedział o pracy nad
projektem wnętrz i unikatowych mebli dla biura
Disneya. Twórca wideoblogu Architecture is
a good idea, Radosław
Gajda, odpowiedział na
intrygujące pytanie „Skąd
się wzięły bloki?”. Monika
Gawinecka i Marta Stary z pracowni PatyNowy
udowodniły, że „Kolor
zmienia
wszystko…”.
Rozwiązań „Jak wszystko pomieścić, gdy się nie
Wśród imprez towarzyszących „Festiwalomieści?” dostarczyła prewi Wnętrz” była także wystawa inicjatywy
zentacja Marii Ptak z Biu„Mebel Marzeń 2017” zorganizowana
ra Obróbki Przestrzeni. d
przez Wydawnictwo meble.pl.

branĝaXwiadomoĂci
PAT R O N AT

„Furnica” ib„SoFab”: zagranica wbnatarciu
Blok targów zaopatrzenia dla producentów mebli „Furnica” i „SoFab”, które odbędą się w Poznaniu od 12 do 15
września, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem firm zagranicznych. Obecnie aż 40% wystawców tegorocznej
edycji stanowią firmy z zagranicy.

Stoisko firmy Allcomp Polska podczas ubiegłorocznej edycji targów „Furnica”.

JAK PODAJĄ organizatorzy, szczególnie
okazale prezentuje się oferta zagranicznych firm na Międzynarodowych Targach
Materiałów Obiciowych i Komponentów
do Produkcji Mebli Tapicerowanych „SoFab”. Wśród wystawców są już producenci
i dystrybutorzy materiałów oraz komponentów do produkcji mebli tapicerowanych z 9 krajów i terytoriów: Chin, Francji,
Holandii, Izraela, Niemiec, Polski, Tajwanu, USA i Włoch.
Cały czas napływają nowe zgłoszenia
od firm chcących wykorzystać potencjał
promocyjny targów „SoFab” – mówi Józef
Szyszka, dyrektor targów „Furnica” i „SoFab”. – W 2016 r. w całym bloku targów
obejmującym również Targi Komponentów
do Produkcji Mebli „Furnica” oraz Targi
Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego „Drema” ofertę zaprezentowało ok. 500 firm z kilkudziesięciu
krajów. Wiele wskazuje, że w tym roku targi
będą jeszcze większe. Powierzchnia ekspozycji targów „SoFab” już jest o kilkaset metrów
kwadratowych większa niż przed rokiem,
a chętnych wystawców wciąż przybywa.
W celu dotarcia do obiecującego rynku
wiodącego producenta i eksportera mebli
na świecie, jakim jest Polska, firmy zagraniczne wykorzystują także odbywające się
w tym samym czasie „Furnica”. Mocną
ekipą podczas tegorocznej edycji tych targów obecni będą m.in. tureccy producenci komponentów do produkcji mebli. Ich
udział w poznańskich targach dofinansowują tamtejsze władze. Ekspozycja tureckich wystawców zajmie około 400 m2.
Zaprezentuje się na niej kilkanaście firm.
Profesjonalni zwiedzający związani
z branżą meblarską mają możliwość skorzystania z dofinansowania przyjazdu na
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targi „Furnica” i „SoFab”. Oferta Targów
Poznańskich skierowana jest w szczególności do przedstawicieli zakładów stolarskich i firm wykonawczych działających
w branży meblarskiej, producentów mebli,
stolarzy, projektantów mebli, przedstawicieli studiów kuchennych, wykonawców
mebli na zamówienie, właścicieli i pracowników hurtowni akcesoriów oraz kom-

ponentów do produkcji mebli. Produkcją
mebli w Polsce zajmuje się ponad 25 tys.
firm, z tego tylko około 90 to duże przedsiębiorstwa. Zdecydowana większość należy
do grupy firm małych i mikro. To właśnie
głównie do nich adresujemy targi „Furnica”
i „SoFab”. Chcemy, aby tysiące drobnych
producentów mebli, którzy nie mają możliwości odwiedzania targów zagranicznych,
miało możliwość zapoznania się z nowościami technologicznymi i trendami w Poznaniu – mówi Józef Szyszka. – Dlatego nie
szczędzimy starań i środków finansowych,
by zachęcić małych producentów z całej
Polski do wizyty na targach w Poznaniu.
W tym celu współpracujemy też z największymi hurtowniami komponentów i materiałów do produkcji mebli w całej Polsce.
Aby skorzystać z dofinansowania, grupa musi liczyć min. 8 osób (z kierowcą).
Otrzyma ona zaproszenia uprawniające
do wejścia na targi w liczbie odpowiadającej liczbie zgłoszonych uczestników oraz
kartę umożliwiającą bezpłatne parkowanie
w odległości 350 m od wejścia na targi.
WiÚcej na: www.furnica.pl, www.sofab.pl.
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Projektanci na „Furnishow”
Projektanci mebli i architekci wnętrz są istotną grupą zwiedzających
Targi Mebli i Wyposażenia Wnętrz „Furnishow”, które odbędą się od 26
do 28 października w Centrum Expo XXI w Warszawie. Specjalnie dla
nich organizowany jest w ramach targów projekt #dekorada – specjalna
strefa spotkań architektów, projektantów wnętrz oraz projektantów form
użytkowych z producentami oraz ostatecznymi klientami.
UCZESTNICY STREFY #DEKORADA
będą mogli zaprezentować swoją sylwetkę
zawodową i nawiązać kontakty z osobami prywatnymi i firmami zainteresowanymi ich usługami. Celem tej inicjatywy
jest stworzenie przestrzeni dla konsultacji
i wymiany doświadczeń pomiędzy architektami i projektantami a ostatecznym
klientem (osobą fizyczną, firmą), który
poszukuje pomysłów na zaaranżowanie
przestrzeni biurowej lub prywatnej czy też
partnerów w procesie projektowania nowych produktów dla swojej firmy.
„Furnishow” to nowa propozycja dla
branży meblarskiej i okazja dla producentów, by wypromować swoje kolekcje wśród
projektantów i klientów detalicznych zainteresowanych zakupem mebli, a dla profesjonalnych zwiedzających – szansa na

złożenie zamówień w jesiennym sezonie
kontraktacyjnym. Formuła targów nastawiona jest na promocję dobrego wzornictwa, a ekspozycja koncentrować się będzie
szczególnie na produktach o wysokiej
jakości wykonania i ponadprzeciętnych
walorach użytkowych. Wśród zgłoszonych
wystawców są m. in. Nowy Styl, Zakład
Meblowy Layman, Manufaktura, Matdesign, Lil’Kid, Handicraft, Bertoni, Concret,
Handicraft czy Unitex. Największą ekspozycję zarezerwowały jak dotąd Fabryki
Mebli Forte.
W sobotę, ostatni dzień targów, ekspozycja dostępna będzie dla klientów detalicznych zainteresowanych zakupem mebli.
Organizatorem targów „Furnishow” są
Międzynarodowe Targi Poznańskie.
WiÚcej informacji: www.furnishow.pl.

branĝaXanaliza
Rynek meblarski w Polsce wg raportu KPMG

Optymistycznie obmeblach
Wartość produkcji sprzedanej przemysłu meblarskiego w Polsce w 2016 r.
wyniosła 42 mld zł i do 2020 r. wzrośnie o 18% (do 50 mld zł). Stawia to
nasz kraj w ścisłej czołówce największych europejskich producentów
mebli i stanowi 7,1% wartości produkcji mebli w całej Europie. Polska
jest jednocześnie czwartym eksporterem mebli na świecie. Szczegółową
analizę rynku meblarskiego w Polsce przynosi najnowszy raport KPMG
„Rynek meblarski w Polsce”.

C

ała branża meblarska
w latach 2010-2015
rosła w średniorocznym tempie 8,7%
(największy wzrost
wartości produkcji
sprzedanej – 17,3% – odnotowano w 2011
r.), co stanowi lepszy wynik niż osiągnięty przez całe polskie przetwórstwo
przemysłowe (5,2%). Różnica w średniej
dynamice wzrostu jest jeszcze większa,
gdy analizujemy krótszy okres – tempo
wzrostu przemysłu meblarskiego w okresie 2012-2015 wyniosło 10,7%, podczas
gdy średnia dla przemysłu była równa
2,5%. Nasz kraj zajmuje 4. miejsce w Europie pod względem wartości produkcji
sprzedanej, za Niemcami, Włochami oraz
Wielką Brytanią i wyprzedza takie kraje,
jak Francja czy Holandia.

UNIA BIERZE (PRAWIE) WSZYSTKO
Eksport odgrywa kluczową rolę w polskim przemyśle meblarskim – ponad 90%
wartości produkcji sprzedanej stanowią
meble przeznaczane na rynki zagraniczne. Polska jest czwartym największym
eksporterem mebli na świecie, więcej eksportują jedynie Chiny, Niemcy i Włochy.
Branża meblarska w Polsce odnotowuje wyraźną nadwyżkę w bilansie handlu zagranicznego. Od wielu lat wskaźnik

Joanna Krzemiñska, dyrektor wbKPMG wbPolsce:
ChoÊ Polska jest potÚgÈ meblarskÈ, nasze marki nie sÈ rozpoznawalne za granicÈ. Tylko nieliczne polskie ğrmy sprzedajÈ produkty
pod swoim logo. Wiele polskich wytwórców produkuje meble
dla zagranicznych kontrahentów, którzy póěniej sprzedajÈ je pod
wïasnymi markami. Tworzenie wïasnych marek to wyzwanie biznesowe, które juĝ na etapie ich budowania wiÈzaÊ siÚ bÚdzie zbkoniecznoĂciÈ zapewnienia im wïaĂciwej ochrony prawnej. Ponadto
prawa majÈtkowe, jakimi sÈ znaki towarowe, poza wzmocnieniem
pozycji przedsiÚbiorcy mogÈ staÊ siÚ cennym aktywem. PodwyĝszajÈ one wartoĂÊ
bilansowÈ ibprezentujÈ rzeczywistÈ wartoĂÊ przedsiÚbiorstwa, ale równieĝ mogÈ
stanowiÊ aktywa podatkowe.

relacji eksportu do importu mebli utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie.
Według danych GUS w 2015 r. wartość
eksportu mebli wyniosła 36,3 mld zł,
podczas gdy import był 6-krotnie mniejszy i wyniósł zaledwie 6,1 mld zł. Z kolei
w 2016 r. eksport mebli z Polski wyniósł
40,5 mld zł. Oznacza to wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 11,5%, co
wskazuje na utrzymujący się trend zwyżkowy bilansu płatniczego.
Główny rynek zbytu dla polskich wyrobów meblarskich stanowią kraje europejskie, a do najważniejszych partnerów
Polski zaliczają się Niemcy (ponad 36%
polskiego eksportu), Wielka Brytania
(8%) i Czechy (7%). Zaledwie około 13%
polskich mebli trafia poza obszar UE,
m.in. do USA, Rosji i Chin. W strukturze

WARTO¥m PRODUKCJI SPRZEDANEJ MEBLI WbPOLSCE (WbMLD Z)

importu niezmiennie od ponad 5 lat dominują meble z Niemiec i Chin z łącznym
udziałem na poziomie ponad 40%.
Polskie firmy z branży meblarskiej,
które nie prowadzą sprzedaży swoich
produktów za granicą, zostały zapytane
o przyczyny tego stanu rzeczy. Dominującym argumentem okazała się skala
działalności firmy. Aż 63% respondentów odpowiedziało, że są nastawieni na
działalność lokalną, dlatego rezygnują ze
sprzedaży zagranicznej, a 38% firm wyraziło istotną chęć koncentracji tylko na
rynku krajowym.
Badanie pokazało, że polskie przedsiębiorstwa wskazują także na niewystarczającą znajomość rynków zagranicznych
(18%) i trudności w znalezieniu odpowiednich partnerów biznesowych (17%).
Respondenci zwrócili również uwagę na
kłopoty w budowaniu silnego wizerunku
marki za granicą (13%).
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POLAK ZA ZAKUPACH
W ciągu ostatnich 3 lat aż 61% wszystkich respondentów biorących udział
w badaniu dokonało zakupu nowych mebli. Dodatkowo 4 na 10 Polaków zadeklarowało kupno drobnych mebli, mających
na celu uzupełnienie obecnego wyposażenia domu lub mieszkania, takich jak pojedyncza szafka, półka czy stolik. Jedynie
7% ankietowanych nie kupiło od 2014 r.
żadnych mebli. Warto odnotować wzrostową tendencję dokonywania zakupu

analizaX branĝa
nowych mebli wraz ze wzrostem dochodu netto gospodarstwa domowego. Ponad
trzy czwarte ankietowanych o dochodzie
przypadającym na gospodarstwo powyżej
10 tys. zł zadeklarowało kupno nowych
mebli w ciągu ostatnich 3 lat, podczas gdy
w grupie o najniższych dochodach (do 2
tys. zł) odsetek ten wyniósł jedynie 53%.
Blisko połowa (44%) badanych respondentów planuje zakup nowych mebli w ciągu najbliższego roku. Niewiele
mniej, bo 41% deklaruje, że dokona zakupu drobnych mebli uzupełniających.
Prawie co piąty przebadany Polak nie
kupi żadnego mebla w ciągu najbliższych
12 miesięcy.
Plany zakupu nowych mebli najczęściej deklarowane są przez grupę respondentów w wieku pomiędzy 26 a 35 lat.
Osoby w tej kategorii wiekowej często
wyposażają swoje pierwsze mieszkania
i dokonują zakupów nowych mebli. Zakup drobnych mebli uzupełniających
najczęściej planowany jest przez osoby
w wieku pomiędzy 50 a 65 lat (45%) oraz
18-25 lat (42%).
Najczęściej wskazywanym przez badane osoby rodzajem kupowanych mebli
były meble do pokoju dziennego. Zakup
tej kategorii mebli w ciągu ostatnich 3 lat

49,5
mld zï

to szacowana przez KPMG
wartość produkcji sprzedanej przemysłu meblarskiego
w Polsce w 2020 r.
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zadeklarowało aż 40% respondentów. Następne w kolejności okazały się meble kuchenne (36%) i do sypialni (35%). Kolejne
miejsca zajęły meble tapicerowane wypoczynkowe (29%), meble ogrodowe (20%)
oraz meble dziecięce lub młodzieżowe
(20%). Niewiele niższy wynik (18%) zanotowano dla kategorii mebli do zabudowy
lub przedpokoju. Najmniejszym zainteresowaniem cieszyły się meble biurowe,
gdzie tylko 6% ankietowanych zadeklarowało ich zakup w ciągu ostatnich 3 lat.
SIŁA SIECI
Polacy zdecydowanie najczęściej kupują meble w sieciowych salonach meblowych. To miejsce wskazało aż 70%
wszystkich osób biorących udział w badaniu. Kolejnym pod względem częstości wskazań miejscem dokonywania
zakupów są niesieciowe salony meblowe
(30%). Trzecim najpopularniejszym miejscem dokonywania zakupów okazał się
Internet, osiągając 28% wskazań. Istotnie częściej niż pozostali przez Internet

kupują osoby w wieku pomiędzy 26 a 35
lat (40% wskazań) oraz ankietowani
z wyższym wykształceniem (43%). 41%
respondentów rozważa zakup mebli tym
kanałem w najbliższej przyszłości.
Rzadziej (24%) respondenci decydują
się na zakup mebli w marketach remontowo-budowlanych. Bezpośrednio w warsztacie producenta mebli lub u stolarza kupuje 18% przebadanej grupy, na stoiskach
z meblami w wielobranżowych supermarketach, hipermarketach lub dyskontach – 9%, natomiast miejskie targowisko
wskazane zostało przez 4% osób biorących
udział w badaniu.
WYDAJEMY CORAZ WIĘCEJ
Prawie połowa ankietowanych zadeklarowała przeznaczenie na zakup mebli
w ciągu ostatnich 3 lat sumy mieszczącej
się w przedziale pomiędzy 1.001 a 5 tys.
zł. Co piąta przebadana osoba wydała na
zakupy meblowe od 5.001 do 10 tys. zł,
a 16% respondentów zdecydowało się na
łączny wydatek w granicach 501-1.000 zł. f
r e k l a m a
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STRUKTURA POLSKIEGO EKSPORTU MEBLI Wb2016bR.
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STRUKTURA POLSKIEGO IMPORTU MEBLI Wb2016bR.
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f Taka tendencja ma szansę utrzymać się
w przyszłości, gdyż bardzo podobnie rozkładają się planowane wydatki na meble
w ciągu najbliższych 12 miesięcy.
Warto jednocześnie zwrócić szczególną uwagę na istotne zróżnicowanie kwot
przeznaczanych na zakup mebli w zależności od miesięcznego dochodu, liczby
osób w gospodarstwie domowym czy powierzchni mieszkania.
Ankietowani z gospodarstw domowych, których miesięczny dochód netto
przekracza 10 tys. zł w 65% przypadków
zadeklarowali, że w ciągu ostatnich 3 lat
przeznaczyli na zakup mebli ponad 5 tys.
zł. Zupełnie inaczej sytuacja przedstawia
się wśród respondentów z gospodarstw
o najniższych dochodach – 45% z nich
przeznaczyło na meble mniej niż 1 tys. zł.
Polacy zdecydowanie optymistycznie patrzą w przyszłość – niemal połowa
respondentów planujących zakup mebli
w ciągu najbliższego roku chce przeznaczyć na nie kwotę mieszczącą się w przedziale pomiędzy 1.001 a 5 tys. zł.
Wśród respondentów, którzy dokonali zakupów mebli w ciągu ostatnich 3 lat,
aż 47% sfinansowało je z oszczędności
odkładanych na ten cel. Co trzeci ankietowany jako główne źródło finansowania
wskazał bieżące środki. Może to oznaczać, że dla tych osób zakupy mebli nie
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są tak dużym wydatkiem, na który muszą
odkładać pieniądze, a w związku z tym
planowanie ich zakupu ze znacznym
wyprzedzeniem nie jest konieczne. Odsetek respondentów finansujących zakup
z bieżących środków jest istotnie wyższy
wśród gospodarstw o najwyższych dochodach (ponad 10 tys. zł) i wynosi 42%.
Na kolejnych miejscach respondenci
wskazali zakup mebli na raty bądź finansowanie ich za pomocą pożyczki (11%),
oszczędności odkładanych na inny cel
(3%) oraz niespodziewanego przypływu
gotówki (3%). Jedynie 2% ankietowanych
deklaruje, że aby kupić meble pożyczyło
pieniądze od rodziny lub znajomych.
W zrealizowanym badaniu zapytano również o sposoby finansowania

POLSKI IMPORT IbEKSPORT
MEBLI WbLATACH 2010-2016
(WbMLD Z)
Rok

Eksport

Import

2010

22,7

3,5

2011

26,4

3,9

2012

27,3

4

2013

29,4

4,3

2014

33,3

5,4

2015

36,3

6,1

2016

40,5

7

½ródïo: KPMG wbPolsce na podstawie danych GUS.

zakupów mebli planowanych w ciągu
najbliższych 12 miesięcy. Ponad połowa
Polaków, którzy mają w planach podjęcie takiego zakupu, odkłada na ten cel
pieniądze. Prawie co trzeci respondent
nie przygotowuje się w szczególny sposób do zakupu mebli i chce opłacić go
z bieżących środków. Trzecim najczęściej
wskazywanym sposobem finansowania
planowanych zakupów mebli są pożyczki
gotówkowe i raty (12% wskazań).
FUNKCJONALNOŚĆ PRZEDE
WSZYSTKIM
Największe znaczenie dla konsumenta ma funkcjonalność nabywanych mebli
(88% respondentów określiło ten czynnik jako ważny lub bardzo ważny) oraz
ich trwałość (87%). Na trzecim miejscu
pod względem znaczenia uplasował
się stosunek jakości do ceny produktu
(84%). Aż 82% wszystkich ankietowanych zadeklarowało, że wysoka jakość
produktu, jak również możliwość dopasowania go do swoich indywidualnych
potrzeb mają duży wpływ na ich decyzje
nabywcze. Dla 8 na 10 Polaków istotne
znaczenie ma możliwość zwrotu bądź
reklamacji zakupionych mebli, a także
atrakcyjny wygląd.
Jedynie 31% respondentów zadeklarowało, że aktualne trendy w znaczny sposób wpływają na podejmowane
przez nich decyzje zakupowe, podczas
gdy aż 34% stwierdziło, że nie mają one
znaczenia. Również marka mebli okazała się odgrywać znaczącą rolę jedynie
w przypadku 31% przebadanych osób. Co
trzeci Polak twierdzi, że nie jest to ważny
czynnik w procesie decyzji dotyczących
kupna mebli. Pozostałe uwarunkowania,
które mają relatywnie niewielki wpływ na
zachowania klientów branży meblowej,
to rekomendacja znajomych lub rodziny,
lokalizacja sklepu czy możliwość kupna
na raty.
BRANŻA O SOBIE
Przedstawiciele branży meblarskiej,
zapytani o ocenę obecnej sytuacji na
polskim rynku, aż w 64% ocenili ją pozytywnie. Jedynie 12% firm ma o niej
negatywne zdanie, a co czwarta ocenia ją
neutralnie bądź nie ma zdania.
Z wyników badania można wyciągnąć wniosek, że to, w jaki sposób firmy
oceniają ogólną sytuację panującą na
rynku mebli, przynajmniej częściowo
może zależeć od rodzaju ich działalności.
Podmioty działające na rynku polskim
oceniają ją pozytywniej niż eksporterzy.
Również firmy krócej działające na rynku
wypowiadają się o sytuacji bardziej optymistycznie – niemal 80% z nich wskazało
odpowiedzi „bardzo dobrą” lub „raczej

analizaX branĝa

opr. Marek Hryniewicki

BRAN¿A MEBLARSKA WbLATACH 2010-2015
ROSA Wb¥REDNIOROCZNYM TEMPIE 8,7%, CO
STANOWI LEPSZY WYNIK NI¿ OSIkGNI}TY PRZEZ
CAE POLSKIE PRZETWÓRSTWO PRZEMYSOWE
(5,2%). RÓ¿NICA Wb¥REDNIEJ DYNAMICE WZROSTU
JEST JESZCZE WI}KSZA, GDY ANALIZUJEMY
KRÓTSZY OKRES –bTEMPO WZROSTU PRZEMYSU
MEBLARSKIEGO WbOKRESIE 2012-2015 WYNIOSO
10,7%, PODCZAS GDY ¥REDNIA DLA PRZEMYSU
BYA RÓWNA 2,5%.
dobrą” w odniesieniu do aktualnego stanu branży.
Prawie jedna trzecia respondentów
przewiduje poprawę sytuacji na rynku
meblarskim, a 52% uznaje, że pozostanie
ona na niezmienionym poziomie. Tylko nieliczna część badanych firm – 9%
– uważa, że sytuacja może się pogorszyć,
tyle samo nie ma zdania.
Podmioty działające w Polsce są nie
tylko zadowolone z sytuacji panującej na
rynku krajowym, ale również w znaczącej
części wierzą w dobrą kondycję swojej firmy. Aż 37% respondentów odpowiedziało twierdząco w odniesieniu do prognozy
wzrostu sprzedaży w 2017 r. Wśród tej
grupy ponad jedna czwarta przewiduje wzrost sprzedaży do 10%, połowa – o
11-25%, a pozostała część – o ponad 25%
w stosunku do 2016 r. z kolei 57% przebadanych firm twierdzi, że poziom sprzedaży nie zmieni się w ciągu obecnego roku,
a 6% uważa, że ulegnie on spadkowi.
Blisko 9 na 10 firm pozytywnie oceniło różnorodność oferty polskiego sektora
meblarskiego. Drugim elementem pod
względem odsetka ocen pozytywnych
jest nowoczesność środków produkcji
– aż 82% firm oceniło ją jako dobrą lub

zdecydowanie dobrą. Na kolejnych miejscach uplasowały się: jakość produktów
(76% ocen pozytywnych) oraz terminowość realizacji zleceń (75%). Przedstawiciele firm meblarskich dobrze oceniają
też kwestie konkurencyjności sektora – aż
trzy czwarte ma o niej pozytywne zdanie.
Jako najsłabszy punkt polskiego rynku
meblarskiego uznano dostępność pracowników. Tutaj prawie 6 na 10 badanych
uważa, że jest to pięta achillesowa branży,
a jedynie 17% ma o niej pozytywne zdanie.

STRATEGIE ROZWOJU
W celu zapewnienia stałego rozwoju,
przedsiębiorstwa stawiają przede wszystkim na bezpieczeństwo i jakość produktu
oraz rozpoznanie trendów konsumenckich i reakcje na ich zmiany. Te dwa obszary były wskazane przez odpowiednio
87% i 85% respondentów jako kluczowe
w strategii ich firm. Ponad trzy czwarte
wszystkich przedsiębiorstw koncentruje
się na odpowiednim zarządzaniu finansami.
Co ważne, znaczna większość badanych firm (70%) zapytana o strategiczne
plany w perspektywie najbliższych lat
wskazała obszar polityki cenowej, głównie w zakresie jej wdrażania i optymalizacji, w tym procesów i narzędzi związanych z analizowaniem i ustalaniem
cen. Z kolei istotnym obszarem dla 65%
ankietowanych jest zarządzanie marką,
w tym kampanie reklamowe nakierowane na promocję marki, tworzenie nowych
marek, rebranding czy likwidacja nierentownych marek. d

RAPORT „RYNEK MEBLARSKI WbPOLSCE” BAZUJE NA
NAST}PUJkCYCH METODACH BADAWCZYCH:
1. Analiza danych wtórnych:
W raporcie wykorzystano dane uzyskane od firm i instytucji badawczych (głównie Euromonitor
International) oraz instytucji statystycznych (Eurostat i GUS). Segment mebli według Polskiej
Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) rozumiany jest jako meble i wyroby pokrewne z dowolnego materiału, z wyłączeniem kamienia, betonu i ceramiki. W jego skład wchodzą następujące kategorie: meble do siedzenia i ich części, meble biurowe i sklepowe, meble kuchenne, materace
oraz pozostałe meble (meble używane w sypialniach, pokojach stołowych i salonach).
2. Badanie nabywców mebli w Polsce:
Badanie konsumenckie zostało zrealizowane z udziałem firmy badawczej ARC Rynek i Opinia
na reprezentatywnej grupie 1.016 dorosłych Polaków. Respondenci zostali zapytani o swoje
zwyczaje w odniesieniu do zakupów mebli, miejsc ich zakupów, planów oraz sposobów finansowania. Przeprowadzone badanie miało również na celu poznanie trendów konsumenckich oraz
czynników, którymi Polacy kierują się w procesie zakupowym. Badanie zostało przeprowadzone
metodą CAWI (ang. Computer Assisted Web Interview) w marcu 2017 r.
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Klucz do
transformacji
Z Holgerem Dzeia, dyrektorem
zarządzającym ds. sprzedaży Grupy
Interprint i prezesem Zarządu
Interprint Polska, rozmawia Diana
Nachiło.
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akie znaczenie ma dla
Państwa design?
W ciągu dekady
ewoluowaliśmy z modelu firmy zorientowanej na technologię do
formuły przedsiębiorstwa zorientowanego na design. Oczywiście, ważny jest
dla nas temat jakości produktu i serwisu.
Wszystkie aspekty działalności muszą być
wysokiej jakości, ale tym, co wyróżnia nas
od innych jest właśnie design. Projektując
wzory, projektujemy nasz biznes. Ostatecznie jednak, to nie organizacja przedsiębiorstwa decyduje o sukcesie. Decyduje o tym wybór klienta finalnego. O tym,
jakie kupi meble decyduje wzornictwo.
Przez design wpływamy więc nie tylko na
nasz na sukces, ale też sukces producentów płyt i wytwórców mebli.
Czy służy temu organizacja Furniture
Days?
Furniture Days organizujemy od 10
lat. Spotkania są otwarte dla klientów
z różnych rynków z całego świata. W ten
sposób podejmujemy dyskusję nie tylko
o designie, czy o wzornictwie wnętrz. Pokazujemy zmiany w ludziach i w poszczególnych regionach. Występujemy z naszymi produktami, żeby wesprzeć te zmiany.
Nie tyle kreujemy główne nurty, co je obserwujemy i staramy się umiejscowić nasze
produkty w poszczególnych obszarach.
Czy oferują Państwo te same produkty
w Polsce i za granicą?
Jest z tym różnie. Na przykład, widzimy zróżnicowane gusta klientów z Ameryki Północnej i Południowej. Natomiast
w przypadku Polski, Niemiec i Rosji,
preferencje w zakresie wzornictwa są
podobne. Najlepszym wyznacznikiem
są globalne kolekcje naszych klientów
delikatnie modyfikowane pod kątem lokalnych preferencji. Naturalnie, z takim
samym zaangażowaniem podchodzimy
do potrzeb wszystkich klientów, zarówno
jeśli chodzi o wsparcie marketingowe, jak
i serwis. Oferowana przez nas jakość jest

w kolejnych latach? Co będzie źródłem
sukcesu? Czy będą to unikolory, czy wzory drewnopodobne? Rozmawiamy. Słuchamy naszych klientów. Z rozmów tych
wynikają ciekawe wnioski.
Jakie zjawiska wpływają na Państwa decyzje?
Żadna branża nie może funkcjonować samodzielnie. Wpływa na nią
wiele różnych czynników. Na przykład
na modną kolorystkę duży wpływ ma
aktywność branży odzieżowej i samochodowej. Warto zaznaczyć, że zmiany są dynamiczne i następują przede

Czy mają Państwo plany inwestycyjne
dotyczące Polski?
Ostatnie 2-3 lata przyniosły spore
inwestycje w naszym zakładzie w Ozorkowie. Pracują tam obecnie 3 maszyny
drukarskie i 3 maszyny lakiernicze. Dysponujmy pełnym wyposażeniem technicznym potrzebnym do wsparcia rozwoju produkcji. W ostatnich latach w zakład
w Ozorkowie zainwestowaliśmy 20-25
mln euro. W tym roku nie planujemy
inwestycji w nową maszynę. Bardziej niż

W CIkGU DEKADY EWOLUOWALI¥MY ZbMODELU
FIRMY ZORIENTOWANEJ NA TECHNOLOGI} DO
FORMUY PRZEDSI}BIORSTWA ZORIENTOWANEGO
NA DESIGN.
wszystkim pod wpływem stylu życia
ludzi. W natłoku szybko napływających
informacji nie jest łatwo znaleźć odpowiedź, co do głównych nurtów designu.
Chcemy jednak trzymać rękę na pulsie
i przez konkretne narzędzia, jak np. „Six
Pack” dać klientom orientację w kierunkach rozwoju. „Six Pack” jest ważnym
narzędziem rynkowym. Jest to 6 wzorów,
w które wierzy Interprint. Jest to naszym
wyrazem wsparcia przemysłu drzwiowego, podłogowego i meblowego. Chcemy
pokazać, że w zakresie designu meblowego jesteśmy na topie. W ten sposób
zaspokajamy partykularne potrzeby naszych klientów. To jest podstawowe zadanie naszego działu rozwoju.
Jak reagują Państwo na rosnącą konkurencję z Chin i Turcji?
Uważnie obserwujemy tendencje
rynkowe, które zmieniają się bardzo
szybko. Polska od lat pracuje na pozycję
branżowego lidera. W dużym stopniu
pomaga w tym eksport, który utrzymuje
się na wysokim poziomie. Tendencja jest
rozwojowa, a Polska jest dla nas bardzo

CHCEMY BYm PRZEWODNIKIEM DLA NASZYCH
KLIENTÓW. FIRMk UKIERUNKOWANk SERWISOWO,
RYNKOWO IbWZORNICZO.
taka sama na całym świecie, bo oczekiwania wszędzie są podobne. Odbiorcy chcą
produktu, który przyniesie im sukces. Są
to tak oczekiwania naszych bezpośrednich klientów, jak też całego przemysłu.
My mówimy do projektantów. Oni chcą
nas słuchać. Producenci często pytają
nas: co waszym zdaniem będzie trendem

obszar i zakres pracy, dużym wzywaniem są dla nas Chiny.

ważnym rynkiem. Włochy również. Na
pewno w zakresie designu są w czołówce, choć produkcyjnie wygląda to obecnie bardzo różnie. Bardzo silni w produkcji byli Niemcy, ale jakiś czas temu,
ze względu na niższe koszty produkcji,
pojawiła się tendencja do przenoszenia
produkcji na Wschód. Ze względu na

znaczącymi inwestycjami w budynki czy
park technologiczny, jesteśmy zainteresowani mniejszymi inwestycjami. Obecnie,
jako grupa, jesteśmy skupieni na sporych
inwestycjach w Brazylii.
Co dla Pana, jako menedżera polskiego
oddziału firmy jest najważniejsze?
Chcemy być przewodnikiem dla naszych klientów. Firmą ukierunkowaną
serwisowo, rynkowo i wzorniczo. Jesteśmy
blisko odbiorców i chcemy zaspokajać
100% ich potrzeb. To jest nasz najważniejszy cel w różnych krajach. Chcemy rozmawiać z klientami tym samym językiem. Jesteśmy w dobrej i bliskiej relacji z polskimi
klientami, co czyni nas mocnymi. Bardzo
cieszy mnie obserwacja polskiego rynku.
Niewiele jest tak dynamicznych rynków,
jak Polska. Miło jest to obserwować. Nie
wpływać, nie popychać, a wspierać.
Pana rodzina ma polskie korzenie?
Tak. Niestety nie mówię po polsku,
ale Polska to są korzenie mojej rodziny.
Może dzięki temu łatwiej Panu zrozumieć nasz rynek?
Na pewno łatwiej mi zrozumieć polskich
klientów. Polacy mają specyficzne poczucie
humoru i specyficzny sposób myślenia. Rozumiem to bardzo dobrze. W Polsce mamy
fantastyczny zespół, z którego jestem bardzo dumny. Ludzie są kreatywni, niezależni
i dobrze odbierani przez klientów. Jesteśmy
firmą godną zaufania. Można byłoby powiedzieć, że dysponujemy wyjątkowymi
jakościami. Po prostu, mamy dobre relacje
z polskimi klientami i jest to znacznie więcej
niż relacje biznesowe.
Dziękuję za rozmowę.
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Nowa era fuzji ibprzejÚÊ
Tym, co wyróżnia branżę meblarską na tle innych sektorów polskiego
przemysłu, jest duży udział krajowego kapitału. Czy to się może zmienić,
bo Polska znalazła się w ścisłym kręgu zainteresowań zagranicznych
funduszy? Czy polscy producenci mebli, myśląc o budowaniu przewagi
konkurencyjnej, zaczną przejmować europejskie marki? Znaków zapytania
wciąż jest wiele, więc możliwe są różne scenariusze.

S

pektakularne przejęcia, których dokonywał na polskim rynku
potentat w branży
meblarskiej – Schieder Möbel Holding, to
z dzisiejszej perspektywy dosyć odległe
czasy. Wszak od dnia ogłoszenia upadłości przez niemiecki holding – 15 czerwca
2007 r. – minęło już 10 lat.
Ostatnia dekada przyniosła wzrost
liczby transakcji M&A w Polsce, ale niekoniecznie wśród producentów mebli.
Na pewno da się zauważyć, że w przejęciach w branży meblarskiej polskie firmy
nie występują już tylko i wyłącznie w roli
przejmowanych, ale też jako przejmujący. Ponadto zdarzają się także akwizycje zagranicznych spółek przez polskie
przedsiębiorstwa. Ale czy to wystarczy,
by można było mówić o nowej erze fuzji
i przejęć?

KAPITAŁ + DOŚWIADCZENIE
Warto zwrócić uwagę na to, że coraz
częściej ważną rolę w transakcjach, do
których dochodzi na polskim rynku, odgrywają fundusze inwestycyjne. Po przykłady nie trzeba sięgać daleko. Zgodnie
z wcześniejszą zapowiedzią, 6 lipca br.
została sfinalizowana transakcja sprzedaży większościowego pakietu udziałów
Profim na rzecz funduszu Innova Capital. W związku z tym w strukturach
Profim nastąpiły zmiany w Zarządzie.
Stanowisko przewodniczącego nowo
powołanej Rady Nadzorczej objął dotychczasowy prezes – Ryszard Rychlik,

A n n a

KONSOLIDACJA NASZYCH KOMPETENCJI
ZbDO¥WIADCZENIEM WbPRODUKCJI MEBLI
ORAZ ZASOBAMI FIRMY PAGED POMOGA
NAM WYKORZYSTAm NASZ POTENCJA
IbWZNIE¥m JAKO¥m NASZYCH USUG
NA JESZCZE WY¿SZY POZIOM.
Mateusz Laskowski, czïonek ZarzÈdu
Forbis Group
w dalszym ciągu znaczący akcjonariusz
Profim. Funkcja prezesa Zarządu została
powierzona Piotrowi Chełmińskiemu,
który, podobnie jak pozostali członkowie Zarządu, ma wieloletnie doświadczenie w pracy w zarządach polskich
i zagranicznych spółek, w tym dostawców do branży meblarskiej. W składzie
nowego Zarządu znaleźli się również
Łukasz Meissner – członek Zarządu ds.
finansowych oraz Marcin Porada – członek Zarządu ds. operacyjnych. Nowo
wybrany Zarząd będzie w dalszym ciągu
rozwijał dotychczasową działalność Profim, umacniając pozycję spółki w segmencie siedzisk biurowych w Polsce, jak
również za granicami kraju.
Jesteśmy bardzo dumni, że staliśmy się większościowym udziałowcem w tak perspektywicznej
firmie, jaką jest Profim – mówi
Andrzej Bartos, Senior Partner
Innova, który nadzorował inwestycję. – W ramach
naszej strategii inwestujemy w spółki, bę-

ZASADNICZA ZMIANA, JAKA SI} DOKONAA,
WIkZAA SI} ZbOTWARTO¥CIk NA INWESTYCJE,
CO POMOGO NAM WbDALSZYM ROZWOJU,
AbWYZWA WbCIkGU OSTATNICH CZTERECH
LAT NIE BRAKOWAO. WSPOMNIANA
OTWARTO¥m NA INWESTYCJE ZAOWOCOWAA
AKCEPTACJk PRZYGOTOWANEGO BIZNESPLANU
IbURUCHOMIENIEM WbEKU PRODUKCJI FOLII
FINISZ. Dariusz ¥wiÈtek, Impress Decor Polska.
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dące liderami w swoich branżach, które
stanowią wizytówkę Polski za granicą.
Doceniamy ogromny sukces, który spółka
osiągnęła w ciągu ostatnich 26 lat, w tym
w szczególności objęcie wiodącej pozycji
na rynku polskim oraz sukces w promocji własnej marki w Niemczech. Chcemy
wspomóc firmę w realizacji ambitnych
planów rozwoju na bardzo perspektywicznych rynkach eksportowych, współpracując jednocześnie z jej założycielami.
Tego typu model współpracy należy do
specjalności Innova Capital
Ryszard Rychlik, przewodniczący
Rady Nadzorczej Profim, podkreśla, że
współpraca z Innova Capital to wielka
szansa dla firmy na szybsze zrealizowanie zakładanych celów, przy
współudziale
profesjonalnego
partnera. Dalsze innowacje produktowe, budowanie wartości eksportu Profim i szybkie wyjście na
kolejne rynki zagraniczne wymagają kapitału i doświadczenia – zaznacza Ryszard
Rychlik. – Dlatego też
widzimy
olbrzymią
wartość w zaangażowaniu Innova Capital
na tym etapie rozwoju
firmy.
W KRĘGU
ZAINTERESOWAŃ
FUNDUSZY
Przypływ zagranicznych inwestorów
do Polski, w tym no-

transakcje M&AX branĝa
wych funduszy, jest wynikiem zmian, które zaszły w Europie i na świecie – mówi
Alicja Kukla-Kowalska, key account
manager w firmie Fordata. – Wiele rynków się zamknęło. Niepewny jest rynek
brytyjski (Brexit, spadek funta), Turcja
przestała być atrakcyjna, zamknięty jest
też rynek rosyjski. Ilość kapitału się nie
zmniejszyła, ale rynki się zawęziły, więc
kapitał kieruje się tam, gdzie jest relatywnie bezpiecznie. Pieniądze, które mogły
być zainwestowane na innych rynkach
wpływają na nasz. Inwestycjom w Polsce
niewątpliwie sprzyja sytuacja makroekonomiczna, która jest stabilna i zdecydowanie lepiej postrzegana niż bezpośrednio
po wyborach w 2015 r., ale także wzrost
gospodarczy i dobrze funkcjonujący system bankowy. Ryzyko inwestycyjne postrzegane jest podobnie jak w krajach Europy Zachodniej. To, co studzi entuzjazm
inwestorów to wprowadzane od kilkunastu miesięcy zmiany prawne, oceniane
przez wielu ekspertów jako szkodzące
gospodarce, a ponadto niekonstytucyjne.
Dlatego też inwestorzy monitorują nasz
rynek i sprawdzają każdą informację
w prasie zagranicznej na temat sytuacji
prawno-ekonomicznej w Polsce.
Doświadczenia ze współpracy z funduszami inwestycyjnymi ma coraz więcej
polskich przedsiębiorstw. Jednym z nich
jest firma Meble.pl. Fundusze inwestycyjne niosą za sobą ogromne korzyści, ale
także pewne straty – z jednej strony dzięki

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NIOSk ZA SOBk
OGROMNE KORZY¥CI, ALE TAK¿E PEWNE
STRATY –bZ JEDNEJ STRONY DZI}KI NIM FIRMA
MA MO¿LIWO¥m ROZWOJU, ZbDRUGIEJ
–bTRACIMY CZ}¥m UDZIAÓW. TO ¥WIETNE
ROZWIkZANIE, KIEDY FIRMA NIE
POSIADA ZDOLNO¥CI KREDYTOWEJ,
AbCHCE SI} ROZWIJAm, CIkGLE I¥m
DO PRZODU. Jarosïaw Czarnik, prezes
ZarzÈdu Meble.pl.

nim firma ma możliwość rozwoju, z drugiej – tracimy część udziałów – podkreśla
Jarosław Czarnik, prezes Zarządu Meble.
pl. – To świetne rozwiązanie, kiedy firma
nie posiada zdolności kredytowej, a chce
się rozwijać, ciągle iść do przodu. Ważne
jest jednak, aby określić wspólne cele i aby
były one spójne, gdyż niestety często okazuje się, że są one rozbieżne.
CZAS NA ZMIANY?
Zdarzają się i takie transakcje, w których fundusz z siedzibą w Warszawie,
kupuje międzynarodowe przedsiębiorstwo. Na początku 2013 r. Grupa Impress
została przejęta przez fundusz inwestycyjny IPOPEMA. Jak mówi Dariusz
Świątek z Impress Decor Polska nie wiązało się to z dużymi zmianami w strukturach. Było to możliwe dzięki powrotowi
na stanowisko zarządzające grupą Heimo

Bresztowanszkego, który dobrze znał firmę i jej organizację – wyjaśnia Dariusz
Świątek. – Sytuacja finansowa firmy była
bezpieczna i stabilna już wcześniej i taka
pozostała. Zasadnicza zmiana, jaka się
dokonała, wiązała się z otwartością na
inwestycje, co pomogło nam w dalszym
rozwoju, a wyzwań w ciągu ostatnich
czterech lat nie brakowało. Wspomniana
otwartość na inwestycje zaowocowała
akceptacją przygotowanego biznesplanu
i uruchomieniem w Ełku produkcji folii
finisz. Grupa Impress długo była światowym liderem produkcji folii i teraz mamy
narzędzia, aby znów być jednym z głównych graczy. Wykonaliśmy, wspólnie z naszymi pracownikami, olbrzymią pracę,
budując zakład produkcji folii finisz, uruchamiając pierwszą maszynę, a wkrótce
potem kolejną. W międzyczasie niemal
podwoiliśmy zatrudnienie w zakładzie.
f

NIE BRAKUJE CIEKAWYCH TRANSAKCJI
Zbukaszem Krawczykiem, radcÈ prawnym,
czïonkiem Zespoïu Fuzji ibPrzejÚÊ (M&A)
wbkancelarii Axelo, rozmawia Anna Szypulska.
WydawaÊ by siÚ mogïo, ĝe wbtransakcjach fuzji ibprzejÚÊ polskie przedsiÚbiorstwa wystÚpujÈ wbroli podmiotów, które
sÈ przejmowane, abjednak ğrmy zbPolski
coraz czÚĂciej dokonujÈ akwizycji na rynkach zagranicznych. Zbczego to wynika?
Czy moĝemy juĝ mówiÊ obodwróceniu ról, czy na to jest
jeszcze za wczeĂnie?
Wydaje siÚ, ĝe wciÈĝ wiÚcej jest transakcji, wbktórych polskie
przedsiÚbiorstwa sÈ przejmowane przez inwestorów zagranicznych. Wbtym kontekĂcie myĂlÚ, ĝe mówienie obodwróceniu ról
jest nieco przedwczesne, natomiast zbpewnoĂciÈ naleĝy odnotowaÊ istotny trend wzrostowy odnoĂnie zagranicznych akwizycji
dokonywanych przez polskich przedsiÚbiorców.
Jak czÚste sÈ sytuacje, wbktórych przejÚcie zagranicznego
przedsiÚbiorstwa przez polskÈ spóïkÚ, to jedyna moĝliwoĂÊ
zdobycia pozycji na rynkach zagranicznych?
ZbdoĂwiadczeñ naszych oraz naszych klientów wynika, ĝe polskim
inwestorom planujÈcym ekspansjÚ zagranicznÈ duĝo ïatwiej jest
zaistnieÊ na nowym rynku –bzwïaszcza od strony wymogów formalnoprawnych, administracyjnych –bwïaĂnie poprzez przejÚcie
przedsiÚbiorstwa dziaïajÈcego na danym rynku. Wydaje mi siÚ,
ĝe czÚsto te uïatwienia sÈ brane pod uwagÚ przez przedsiÚbiorców przy planowaniu potencjalnych akwizycji zagranicznych.

Czy branĝa meblarska naleĝy do tych, wbktórych fuzje ibprzejÚcia sÈ czÚstym zjawiskiem, czy wrÚcz przeciwnie?
Wbmojej ocenie branĝa produkcyjna, wbtym takĝe meblarska,
nie jest tak aktywna wbtransakcjach M&A, jak np. branĝe
zwiÈzane zbnowymi technologiami, branĝa farmaceutyczna czy
teĝ sektory mediów oraz telekomunikacyjny. Nie brakuje jednak
ciekawych transakcji, wbtym takĝe zbudziaïem polskich przedsiÚbiorców po stronie kupujÈcej. Wbten sposób od lat konsekwentnie rozwija siÚ na rynkach europejskich Grupa Nowy Styl.
Na jakie prawne aspekty transakcji M&Abpowinni zwracaÊ
uwagÚ polscy przedsiÚbiorcy, którzy planujÈ akwizycjÚ?
MyĂlÚ, ĝe podstawÈ jest dobór odpowiednich doradców transakcyjnych. Konsultanci ğnansowi ibbiznesowi pomogÈ okreĂliÊ
opïacalnoĂÊ akwizycji oraz we wïaĂciwy sposób oszacowaÊ
wartoĂÊ spóïki. Prawnicy ibspecjaliĂci podatkowi przeprowadzÈ
prawne ibpodatkowe badanie spóïki, której transakcja ma
dotyczyÊ (tzw. due diligence). To pozwoli okreĂliÊ czy kupujÈcy
nie bÚdzie naraĝony na ryzyka prawne lub podatkowe, mogÈce zmniejszyÊ wartoĂÊ nabywanego przedsiÚbiorstwa. Prawnicy
pomogÈ takĝe przygotowaÊ dokumenty transakcyjne, wbtym
umowÚ inwestycyjnÈ ibumowÚ sprzedaĝy udziaïów. Wbmojej
ocenie przedsiÚbiorca korzystajÈcy zbdoĂwiadczonych doradców ma bardzo duĝÈ szansÚ uniknÈÊ niekorzystnej transakcji,
poniewaĝ wbporÚ bÚdzie wbstanie dostrzec okreĂlone ryzyka
ibmóc oszacowaÊ czy, wziÈwszy je pod uwagÚ, inwestycja jest
nadal opïacalna.
DziÚkujÚ za rozmowÚ.
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branĝaXtransakcje M&A
DZIELENIE SI} DO¥WIADCZENIAMI JEST POT}¿Nk WARTO¥CIk
ZbRafaïem Chwastem, wiceprezesem ZarzÈdu,
dyrektorem ğnansowym Grupy Nowy Styl,
rozmawia Anna Szypulska.
Grupa Nowy Styl rozwija siÚ zarówno
organicznie, jak ibprzez akwizycje. Do tej
pory przejÚte zostaïy 3 ğrmy, poczÈwszy
od 2011br. (Grammer Ofğce) ibkolejno
wb2013br. (Rohde & Graal), abwb2015 (Sitag AG). Ile Ărednio trwa proces integracji
spóïki zbGrupÈ Nowy Styl? Co byïo kluczowe wbintegracji
tych spóïek zbGrupÈ?
Proces integracji to bardzo rozbudowany cykl, podzielony na
wiele odcinków realizowanych wbróĝnym czasie. Dotyczy on
róĝnych obszarów ibkompetencji. Trudno mówiÊ objednym kompletnym zakoñczeniu. PatrzÈc wbprzeszïoĂÊ mogÚ stwierdziÊ, ĝe
najszybciej integrowaliĂmy obszary handlowe ibmarketingowe.
Inne obszary wymagaïy wiÚcej czasu zbuwagi na to, iĝ procesy
przechodziïy wiÚkszÈ liczbÚ dziaïów.
Kluczowe wbintegracji jest zrozumienie drugiej strony, poznanie
sposobu pracy oraz wspólne zbudowanie planu zmian ibintegracji. Wbĝadnej zbprzejÚtych spóïek nie chcieliĂmy narzucaÊ od razu
naszych standardów. Chociaĝ muszÚ stwierdziÊ, ĝe nasze polskie
standardy sÈ bardzo doceniane za granicÈ. Przy pierwszej akwizycji dziennikarze nie dowierzali, gdy mówiliĂmy podczas wywiadów, ĝe bÚdziemy wprowadzaÊ tam nasze standardy, abteraz przy
kolejnych zadajÈ pytanie, ile zajmie ich wprowadzanie (Ămiech).
JeĂli ten rytm przejÚÊ wbodstÚpach dwuletnich zostaïby
zachowany, niedïugo powinniĂmy siÚ spodziewaÊ kolejnej
akwizycji. Czy wbnajbliĝszych planach Grupy Nowy Styl sÈ
przejÚcia europejskich spóïek?
Grupa Nowy Styl aktywnie szuka moĝliwoĂci wzrostu przez
akwizycjÚ innych marek, ğrm, jako drogi szybszego pozyska-

f

Zapytany o to, jaki wpływ miał inwestor na budowę nowej linii produkcyjnej
w Ełku, Dariusz Świątek odpowiada,
że zmiana właścicielska spowodowała
zmianę kierunków rozwoju i umożliwiła pozyskanie kapitału na inwestycję
w najnowocześniejszą na świecie linię do
produkcji folii finisz. Ta inwestycja nie
była wcześniej możliwa mimo posiadanego know-how i wiodącej pozycji na rynku
– zauważa Dariusz Świątek.
ZALETY KONSOLIDACJI
Producenci muszą się rozwijać wraz
z rynkiem. Stąd postępująca konsolidacja w branży meblarskiej i wyposażenia
wnętrz. W lutym 2017 r. Forbis Group
stał się częścią Grupy Kapitałowej Paged. Jak podała spółka, Paged Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (Paged FIZAN) – jednostka
zależna Pagedu – zawarł umowę nabycia
udziałów stanowiących 70% w kapitale
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Jakie korzyĂci zbtych trzech akwizycji zagranicznych odniosïa
Grupa Nowy Styl? Objakie nowe doĂwiadczenia wzbogaciïa
siÚ Grupa?
PrzejmujÈc ğrmy wbEuropie Zachodniej, kupujemy szereg
elementów: sieÊ dystrybucji, nowe produkty, abtakĝe wzbogacamy GrupÚ Nowy Styl obdoĂwiadczenia, jak najlepiej
zaspokajaÊ potrzeby klientów na najbardziej wymagajÈcych
rynkach wbEuropie Zachodniej. DziÚki temu jesteĂmy wbstanie
wykorzystywaÊ tÚ wiedzÚ dla rozwoju biznesu wbinnych krajach.
Dzielenie siÚ doĂwiadczeniami jest potÚĝnÈ wartoĂciÈ wbğrmie
miÚdzynarodowej, zwïaszcza wbdziedzinie projektowania biur.
Naszym celem jest tworzenie dla naszych klientów przestrzeni
biurowej, wbktórej pracownik wykorzystuje maksimum swojego
potencjaïu, dobrze siÚ czuje, absama przestrzeñ go nie ogranicza ibnie mÚczy. DziÚki akwizycjom równoczeĂnie powiÚkszamy
portfolio produktowe, dziÚki czemu jesteĂmy obecnie wbstanie
zaoferowaÊ szerokÈ gamÚ produktów od ekonomicznych do
najbardziej designerskich.
DziÚkujÚ za rozmowÚ.

zakładowym Forbis Group za 8,4 mln zł
ceny podstawowej.
Konsolidacja naszych kompetencji z doświadczeniem w produkcji mebli oraz zasobami firmy Paged pomogła nam wykorzystać nasz potencjał i wznieść jakość naszych
usług na jeszcze wyższy poziom – informuje Mateusz Laskowski, członek Zarządu
Forbis Group. – Przede wszystkim uzyskaliśmy dostęp do bazy produkcyjnej Pagedu.
Zwiększyliśmy nacisk na udział w sektorze
HoReCa i bardzo szybko zrealizowaliśmy
pierwsze duże zlecenia meblowe dla hoteli
w Niemczech: we Freiburgu, Frankfurcie
i Kolonii. Rozwój Forbis Group nabrał
jeszcze większej dynamiki. Dostrzegamy dużą szansę w konsolidacji
naszych usług oraz w umiędzynarodowieniu działalności.
Jak mówi Mateusz Laskowski,
dołączenie do Pagedu wymagało
pracy nad większym usystematyzowaniem procesów w firmie,

TO, CO STUDZI ENTUZJAZM INWESTORÓW TO
WPROWADZANE OD KILKUNASTU MIESI}CY ZMIANY
PRAWNE, OCENIANE PRZEZ WIELU EKSPERTÓW
JAKO SZKODZkCE GOSPODARCE, AbPONADTO
NIEKONSTYTUCYJNE. Alicja Kukla-Kowalska, key account
manager wbğrmie Fordata.

nia udziaïu wbrynku ibzaoferowania klientom jeszcze bardziej
kompleksowych usïug iblepszych produktów. Poniewaĝ wbnaszej
branĝy jesteĂmy jednym zbgïównych konsolidatorów, dlatego
trağajÈ do nas oferty zakupu spóïek zbróĝnych segmentów
ibróĝnych rynków. Nie jesteĂmy wbrew pozorom zobligowani do
dwuletniego cyklu zakupów (Ămiech), ale zbrozwagÈ oceniamy
czy dana inwestycja przyczyni siÚ do tworzenia wartoĂci dla
Grupy wbdïugim terminie.
Wszystkie nasze rozmowy majÈ charakter bardzo poufny ibnie
mogÚ ujawniÊ ani ich liczby, ani stanu zaawansowania. OczywiĂcie, jeĝeli zdecydujemy siÚ na kolejne przejÚcie, na pewno
obtym poinformujemy.

tak aby spełniać wszelkie obostrzenia
wiążące się z przynależnością do spółki giełdowej. Musieliśmy również przekształcić formę prawną Forbis Group na
spółkę z o.o. – dodaje Mateusz Laskowski.
Zapytany o wygaszenie produkcji mebli
skrzyniowych przez Paged Meble, Mateusz Laskowski odpowiada, że nie ma
to wpływu na współpracę na linii Paged
– Forbis Group: Paged realizuje swoją
strategię, wchodzi w rentowne, przyszłościowe przedsięwzięcia, takie jak inwestycja w Forbis, a wycofuje się z tych nierokujących. To naturalna sytuacja w dużej
grupie kapitałowej. Zamknięcie fabryki w Jarocinie to element długofalowej strategii Pagedu.
Jeśli polskim rynkiem fuzji
i przejęć nie zachwieją zmiany
prawne i podatkowe, to ma on
szansę na dynamiczny rozwój.
Branżę meblarską, której daleko jeszcze do czołówki najbardziej aktywnych branż
w transakcjach M&A, czeka wiele wyzwań. Jednym
z ważniejszych, jeśli nie
najważniejszym, jest wybór
biznesowego partnera, który
może zdeterminować rezultaty
zagranicznej ekspansji. d

advertorialX branĝa

Pracuj szybciej ibwydajniej na krojowni
–brealizuj 2 razy wiÚcej zamówieñ
Czy możliwe jest osiąganie bardzo wysokich prędkości rozkroju i skrócenie czasów technologicznych podczas cięcia o około 15%? Czy możliwy jest rozkrój podczas przesuwu przy włączonym pełnym vacuum i oszczędzenie nawet do 60% czasu? Czy możliwe jest skrócenie czasów
technologicznych wierceń nawet o 50%? Odpowiedź na wszystkie 3 pytania brzmi: TAK!

U

nicut one.5 | Prime do wielowarstwowego rozkroju
tekstyliów to nowa odsłona rozwiązań dla krojowni
tekstylnych. Cutter przygotowany jest do
pracy nawiązując do założeń koncepcji
Przemysłu 4.0. Jego cechą jest osiąganie
bardzo wysokich prędkości rozkroju.
Rozwiązanie pozwala na pozyskiwanie
danych, które można użyć w zakładowych systemach ERP. Cutter Unicut
one.5 | prime daje Ci nowe, dodatkowe
oszczędności!

WYSOKA PRĘDKOŚĆ ROZKROJU
Unicut one.5 | Prime pozwala na
realizowanie większej liczby zamówień. Zastosowanie innowacyjnych

rozwiązań w sterowaniu maszyny oraz
w głowicy tnącej urządzenia zwiększyło
szybkość oraz dynamikę cięcia. Maszyna uzyskuje oszczędność czasu pracy
na poziomie około 15% dla procesów
technologicznych oraz nawet 50% dla
procesu wierceń.
PRZESUW MATERIAŁU
PRZY PEŁNYM VACUUM
Wyobraź sobie oszczędzanie energii i zwiększenie wydajności krojowni.
Zastosowanie technologii przesuwu
materiału przy włączonym pełnym vacuum diametralnie skraca czas rozkroju.
Oszczędność czasu, jaką można uzyskać
dzięki tej technologii może sięgać nawet
60%!

ŁATWE ŁĄCZENIE PLIKÓW CIĘCIA
Z PARAMETRAMI ROZKROJU
Oprogramowanie sterujące cuttera
umożliwia intuicyjne łączenie plików cięcia
z parametrami rozkroju. Operator może
w łatwy sposób odczytać wcześniej zapisane
parametry, łączyć je z układami i dodawać
do kolejki rozkroju nawet na cały dzień pracy. A wszystko jednym przeciągnięciem na
ekranie dotykowym. Zaoszczędza to czas
oraz ułatwia pracę z cutterem.
Na zbliżających się targach „Furnica”
w Poznaniu specjaliści z firmy Allcomp
zaprezentują rozwiązania dla krojowni.
Odwiedź nas i sprawdź, jak łatwo można przyspieszyć i zoptymalizować pracę,
zmniejszyć straty materiałowe i podnieść
jakość swoich wykrojów. d
r e k l a m a
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IWONA JAKUBIAK VEL WOJTCZAK
Autorka jest rzecznikiem patentowym, prawnikiem, prowadzi dział
IP w SLS Seredyński Sandurski Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

Marka wbmeblarstwie
–bwartoĂÊ ibochrona
Przystępując do wdrożenia nowych produktów
na rynek, przedsiębiorcy często poświęcają
wiele czasu na dobór odpowiedniego ich
oznaczenia. Silna i właściwie chroniona marka
to jedna z podstaw prowadzenia biznesu.
Jaką niesie ze sobą wartość? Jak najlepiej ją
chronić?

M

arką, czyli tak
zwanym oznaczeniem indywidualizującym, może
być bardzo wiele
elementów. Począwszy od słowa, sloganu, przez grafikę,
kompozycję kolorystyczną, aż po formę
przestrzenną i melodię. Dobór takiego
oznaczenia w praktyce determinowany jest
wieloma czynnikami biznesowymi.
Dlaczego dobór marki jest taki istotny? Ma ona pełnić kilka funkcji. Po
pierwsze, marka oznacza pochodzenie
towaru czy usługi. Z punktu widzenia
odbiorcy identyfikuje ona towar czy
usługę z danym przedsiębiorcą – pozwala je odróżnić od towarów i usług
pochodzących od innego przedsiębiorcy.
Po drugie, oznaczenie niesie ze sobą informację o cechach produktu czy usługi,
o ich jakości. Po trzecie zaś, marka pełni
funkcję reklamową. Zachęca do nabycia
towaru czy skorzystania z usługi.
Już sam etap wyboru marki generuje
koszty. Następnie marka jest wdrażana,
promowana – z czym wiążą się następne
wydatki i nakłady. Im dłużej marka jest na
rynku, im intensywniej jest używana i lepiej chroniona, tym niesie ze sobą większą
wartość. Nie raz to właśnie znaki towarowe stanowią składnik majątkowy przedsiębiorstwa o największej wartości.
Gdy więc konkurent zaczyna korzystać
z nazbyt zbliżonej marki, a zdarza się to
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bardzo często, uderza w tę wartość. Konsumenci mogą być wprowadzeni w błąd co
do tego, kto rzeczywiście produkuje mebel;
z czasem naśladowany znak może zacząć
tracić swoją zdolność do odróżniania producentów na rynku i swoją renomę.
METODY OCHRONY MARKI
Właściciele oznaczeń mebli nie są jednak bezradni w sytuacji korzystania przez
konkurenta z marek łudząco podobnych.
Na terenie Polski ochrona przysługuje im na gruncie różnych regulacji –praw
własności przemysłowej, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, niekiedy
praw autorskich i kodeksu cywilnego.
Regulacje praw własności przemysłowej odnoszą się do znaków towarowych
chronionych przez rejestrację. Na terenie
Polski chronione są znaki zarejestrowane w Urzędzie Patentowym RP (UPRP)
i Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Takie znaki są
chronione przed używaniem:
1. znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do
identycznych towarów,

2. znaku identycznego lub podobnego do
zarejestrowanego znaku towarowego
w odniesieniu do towarów identycznych
lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko
wprowadzenia odbiorców w błąd,
3. znaku identycznego lub podobnego
do renomowanego znaku towarowego,
zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu
nienależną korzyść lub być szkodliwe
dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.
Znaki można rejestrować również poza
trybem polskim czy unijnym, na terenie
innych państw. Wówczas ochronę wyznaczają regulacje tych krajów.
Natomiast ustawa o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji chroni przed
posługiwaniem się oznaczeniem wprowadzającym w błąd, ale także przed
wyzyskiwaniem renomy czy pozycji rynkowej konkurenta poprzez używanie podobnego oznaczenia.
Z kolei, jeśli dane oznaczenie stanowi
utwór, czyli przejaw działalności twórczej
o indywidualnym charakterze, ustawa
o prawie autorskim i prawach pokrewnych
chroni przed wykorzystaniem oznaczenia
i jego opracowań bez zgody uprawnionego.
Wszystkie te regulacje pozwalają żądać
zaniechania naruszeń, odszkodowania,
zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści, ale też np. publikacji informacji o wyroku, który zapada w sprawie.
Niekiedy w grę wejdą także środki
ochrony przewidziane na gruncie kodeksu cywilnego. Przykładowo, można

MY¥LkC ObMARCE, WARTO OD RAZU MY¥LEm ObJEJ
ZBADANIU POD KkTEM KOLIZJI ZbINNYMI ZNAKAMI
IbObJEJ REJESTRACJI WbODPOWIEDNIM URZ}DZIE.
POZWOLI DO ZBUDOWAm JEJ WARTO¥m WbSPOSÓB
BARDZIEJ PEWNY.
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korzystać z ochrony przed naruszeniem prawa do firmy,
a więc oznaczenia samego przedsiębiorcy. Brzmienie firmy
najczęściej wynika z tego, co zgłoszono w odpowiednim rejestrze, takim jak KRS czy CEiDG. W niektórych wypadkach
ochrony będzie można także dochodzić na podstawie regulacji dóbr osobistych, takich jak np. nazwisko lub pseudonim,
wizerunek.
PO CO REJESTROWAĆ ZNAKI TOWAROWE?
Skoro właścicielowi oznaczenia przysługuje ochrona na
gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czy
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na pierwszy rzut oka sens rejestrowania znaku towarowego wydaje
się wątpliwy. Jednak liczby mówią same za siebie – w odniesieniu do Polski, w klasie 20 Międzynarodowej Klasyfikacji
Towarów i Usług, która obejmuje między innymi meble, istnieje 73.401 zarejestrowanych i 5.008 zgłoszonych znaków
towarowych (dane na 22 czerwca 2017 r., wedle bazy danych
EUIPO TmView – znaki polskie i unijne; zgłoszenia w trybie
krajowym, unijnym i międzynarodowym).
Przede wszystkim, rejestracja znaku towarowego to bardziej klarowna pod kątem zakresu roszczeń ochrona, która
jest łatwiejsza do wykazania w procesie. Zasadniczo wystarczy przedstawić dowód istnienia prawa, aby móc dochodzić roszczeń. Tymczasem na gruncie ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji trzeba wykazywać pierwszeństwo
używania swojego oznaczenia, jego moc odróżniającą, naruszenie lub zagrożenie interesu przedsiębiorcy. Z tego
względu zarejestrowanie znaku może powodować wzrost
jego wartości. Należy jednak pamiętać, że uzyskanie prawa z rejestracji znaku nie oznacza, że tylko uprawnionemu
z niego przysługuje prawo do jego używania. Jeśli inna osoba ma wcześniejsze prawa do takiego znaku, może podważyć prawo późniejsze.
CO ZROBIĆ, ŻEBY ZAREJESTROWAĆ
ZNAK TOWAROWY?
Aby zarejestrować znak towarowy, należy złożyć zgłoszenie
w odpowiednim urzędzie i przejść procedurę rejestracji.
W praktyce, w pierwszej kolejności należy ustalić, jaki
chcemy zarejestrować znak, dla jakich towarów lub usług
i na jakim terytorium. Następnie, warto przeprowadzić ocenę zdolności rejestrowej i legalności używania oznaczenia
– choć nie jest ona konieczna, daje obraz sytuacji marki na
rynku i odpowiada na pytania o sens rejestracji i bezpieczeństwo używania marki. W kolejnym kroku należy przygotować dokumenty zgłoszeniowe i następnie nadzorować
procedurę rejestracji. W jej trakcie może się okazać, że znak
nie spełnia warunków rejestracji (np. ze względu na to, że stanowi opis towaru albo dlatego, że koliduje z innymi znakami
– o ile przeciwnik rozpocznie odpowiednie postępowanie).
Wówczas ochrona nie będzie udzielona. W trakcie postępowania zmierzającego do rejestracji znaku konieczne jest również wniesienie odpowiednich opłat urzędowych. W całości
tych działań przedsiębiorców mogą wspierać profesjonalni
pełnomocnicy – na przykład rzecznicy patentowi.
Dlatego, myśląc o marce, warto od razu myśleć o jej zbadaniu pod kątem kolizji z innymi znakami i o jej rejestracji
w odpowiednim urzędzie. Pozwoli do zbudować jej wartość
w sposób bardziej pewny. Jednocześnie warto mieć na uwadze
konieczność utrzymania tej wartości poprzez monitorowanie
naruszeń marki i dochodzenie z tym związanych roszczeń.
Pomijanie tej kwestii prowadzi do negatywnych konsekwencji,
np. do rozmycia zdolności odróżniającej oznaczenia, a więc do
spadku jego wartości. d
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MGR INŻ. PIOTR DOMAŃSKI
Absolwent SGGW-AR, Wydział Technologii Drewna; przez całe
życie zawodowe związany z przemysłem drzewnym.

„Ligna” okiem fachowca, cz. 2
W ostatnim artykule obiecałem Państwu odpowiedzieć na dwa postawione
pytania. Pierwsze: czy te rozwiązania, które proponują nam producenci maszyn
i urządzeń do produkcji mebli są rzeczywiście tak korzystne (oczywiście dla
producentów mebli)? I drugie: jak to ocenić i porównać z obecnymi na naszym
rynku rozwiązaniami? Tak jak pisałem, proponowane na targach „Ligna”
rozwiązania w dużej mierze dotyczyły oferowania automatycznych linii do
jednostkowej produkcji mebli zarządzanych systemem informatycznym.
PORÓWNANIE DWÓCH SYSTEMÓW PRODUKCJI MEBLI (JEDNOSTKOWEJ IbSERYJNEJ)

Operacja technologiczna

CiÚcie
elementów
na formatki
meblowe

Bufor
elementów

Okleinowanie
waskich
pïaszczyzn

Bufor
elementów

UrzÈdzenia / obrabiarki

Pilarka
panelowa
kÈtowa (14
elementów
zbpïyty)

Automatyczny
bufor

Linia do
okleinowania
skïadajÈca siÚ
zb4 urzÈdzeñ

Automatyczna
linia do
jednostkowej
produkcji
mebli

Pakowanie
mebli
wbkartony

Automatyczny
bufor

Wiertarki CNC

Automatyczny
bufor

Stanowiska
do pakowania
pojedyñczych Pola
kartonów (10 odkïadcze
elementów
wbkartonie)

2,80

x

7,00

x

5,00

x

2,50

Liczba urzÈdzeñ /
obrabiarek
wbgnieědzie

2

1

1

1

2

1

5

Magazyn
wyrobów
gotowych

5,60

x

7,00

x

10,00

x

12,50

Czas przejĂcia elementu przez gniazdo
wbminutach

0,29

4,00

0,14

120,00

0,10

30,00

0,08

480,00

Pilarka
kÈtowa (14
elementów
zbpïyty ib6 pïyt
wbpakiecie)

Bufor
(elementy
na buforze
skïadowane sÈ
4 godziny)

Automatyczna
linia do okleinowania –b2
okleiniarki
dwustronne

Bufor przed
pakowaniem
(elementy
na buforze
skïadowne sÈ
4 godziny)

Linia do pakowania mebli
wbkartony (10
elementów
/ karton,
wydajnoĂÊ ca
6 kartnów /
minutÚ)

Magazyn
wyrobów gotowych (liczba
elementów na
magazynie
dla czasu
skïadowania
10 dni

19,60

x

25,00

x

18,00

x

60,00

1

1

1

1

2

1

1

Liczba urzÈdzeñ / obrabiarek wbgnieědzie

Elementy
Wiertarki
na buforze
przelotowe
skïadowane sÈ CNC
4 godziny

WydajnoĂÊ gniazda
wbtaktach na minutÚ
(iloĂÊ elem. / min).

19,60

x

25,00

x

36,00

x

60,00

Czas przejĂcia elementu przez gniazdo
wbminutach.

0,05

240,00

0,04

240,00

0,03

240,00

0,02
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Èczny czas
przepïywu
elementu
przez ciÈg
produkcyjno-magazynowy
(min.)

WydajnoĂÊ
linii wbliczbie
elementów na
zmianÚ dla
czasu pracy
400 min.

634,61

2.240,00

Èczny czas
przepïywu
elementu
przez ciÈg
produkcyjno-magazynowy
min.

WydajnoĂÊ
linii wbliczbie
elementów na
zmianÚ dla
czasu pracy
400 min.

15.120,14

7.840,00

2.240,00

WydajnoĂÊ gniazda
wbtaktach na minutÚ
(liczba elem. / min)

WydajnoĂÊ 1
obrabiarki / urzÈdzenia wbgnieědzie
wbtaktach / min.

38

Bufor przed
pakowaniem

WydajnoĂÊ 1
obrabiarki / urzÈdzenia wbgnieědzie
wbtaktach / min.

UrzÈdzenia / obrabiarki

Automatyczna
linia do
seryjnej
produkcji
mebli

Wiercenie
otworów
technologicznych

78.400,00

14.400,00

A teraz do tematu i od razu przypomnę:
podstawowymi zasadami systemu produkcji
mebli TPS (Toyota Production System) są:
• skrócenie cyklu produkcyjnego przez
udrożnienie przepływu materiału produkcyjnego w całym procesie wytwarzania,
• maksymalizacja produktywności poprzez
wytworzenie większej liczby wyrobów
przy zużyciu mniejszej ilości czasu,
materiałów, powierzchni, pracy ludzkiej,
kapitału i innych zasobów,
• projektowanie procesu produkcyjnego,
który jest w stanie dostarczyć wymagane
rezultaty w sposób płynny i elastyczny,
• eliminacja marnotrawstwa (muda), czyli
wszystkich czynności nie dających wartości dla klienta.
Dzisiaj zajmę się problemem zasadniczym, a mianowicie czasem, bo to właśnie
czas jest podstawowym kosztem produkcji
(nie uwzględniając materiałów).
Proszę też o zrozumienie: wyliczenia
przedstawione w tabeli obok wynikają
z pewnych szacunków i trudno jest udowodnić je dokładnymi obliczeniami matematycznymi. Moim zdaniem jednak mogą
one odbiegać od nich w granicach 10-15%.
Zestawienie to zostało wykonane dla przy
pewnych założeniach:
1. Początek cyklu produkcyjnego jest to
moment podawania płyty do pilarki,
a koniec – załadunek samochodu i wystawienie faktury.
2. Porównanie dotyczy dwóch systemów
produkcji mebli, w których stosowane
są wszystkie maszyny i urządzenia sterowane CNC z wykorzystaniem kodów
kreskowych do ich przestawiania (w tej
sytuacji czasy przestawiania wszystkich
obrabiarek i urządzeń są bardzo krótkie,
poczynając od kilku sekund do ok. 40
sekund).
3. Automatyczna linia do jednostkowej
produkcji mebli wyposażona jest w:
a) 2 pilarki kątowe – pakiety składają się
z jednej płyty, 14 elementów z jednej
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A

by sprostać temu zadaniu pozwoliłem sobie
zorganizować wycieczkę na południe Polski
do dwóch firm produkujących meble na w/w
liniach technologicznych. Tu chciałbym
bardzo podziękować trzem osobom, dzięki którym udało mi się zapoznać z problematyką funkcjonowania tych rozwiązań:
Panom Jerzemu Krzanowskiemu i Wojciechowi Sokołowskiemu z firmy Nowy Styl
– Fabryka Mebli Biurowych w Jaśle oraz
Panu Jarosławowi Czarnikowi z firmy Meble.pl z Rzeszowa.
Dzięki i wyrazy szacunku.

płyty; przeciętna wydajność ok. 2,8
elementów / minutę / na jedną pilarkę,
b) 1 automatycznej linii do okleinowania
wąskich płaszczyzn składającej się z 4
jednostronnych okleiniarek wąskich
płaszczyzn wyposażonych w automatyczne systemy podawania elementów meblowych gwarantujących ich
dokładność wymiarową i kątową
– przeciętna wydajność 7 elementów/
minutę,
c) 2 wiertarki CNC o wydajności ok. 4-5
elementów na minutę / 1 wiertarkę,
d) automatycznych buforów ustawionych
przed linią do okleinowania – czas
składowania elementów 4 minuty;
przed wiertarkami czas składowania
– 120 minut, bufor – pole odkładcze przed wysyłką 480 minut (jedna
zmiana).
4. Linia do seryjnej produkcji mebli wyposażona jest w:
a) 1 pilarkę kątową – przeciętny pakiet
składa się z 6 płyt, 14 elementów z jednej płyty, tj. 84 elementy z pakietu,
b) 1 automatyczną czterostronną linię
do okleinowania wąskich płaszczyzn
składającą się z 2 okleiniarek (podłużnej i poprzecznej) oraz automatycznego podawania elementów – przeciętna
wydajność ok. 25 elementów/minutę,
c) 2 wiertarek przelotowych sterowanych
numerycznie o przeciętnej wydajności ok. 18 elementów / minutę / na 1
wiertarkę,
d) bufory na elementy za pilarką, za
okleiniarką, za wiertarką; czas składowania elementów ok. 4 godziny (240
minut),
e) przeciętny czas składowania mebli na
magazynie 10 dni.
I jakie wynikają z tego porównania wnioski (dla powyższych założeń)? Otóż:
1. Dotyczy czasu procesu produkcyjnego:
a) dla automatycznej linii do jednostkowej produkcji mebli czas cyklu produkcyjnego wynosi ok. 634 minut,
b) dla linii do seryjnej produkcji mebli
wynosi ok. 15.120 minut.
2. Wydajność dwóch porównywalnych
systemów jest następująca:
a) dla automatycznej linii do jednostkowej produkcji mebli wydajność wynosi ok. 2.240 elementów na zmianę,
b) dla automatycznej linii do seryjnej
produkcji mebli wydajność wynosi
ok. 7.840 elementów na zmianę.
Zwracam jednak uwagę na czas cyklu
obrotu kapitału obrotowego oraz jego wielkość.
Resztę spostrzeżeń pozostawiam Państwu lub przy następnym naszym spotkaniu
na łamach „BIZNES meble.pl”. d
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Meble.pl –b
dbaïoĂÊ o najmniejsze detale
Meble.pl S.A. stawia na rozwój i innowacje, jak meble na wymiar projektowane on-line, ale
nie zapomina również o szczegółach, czyli o akcesoriach meblowych, które, mimo iż zwykle
są niewidoczne i często mają małe gabaryty, to jednak znacząco wpływają na komfort
użytkowania mebli.
Automatyczny
magazyn akcesoriów
w siedzibie Meble.pl S.A.
w Rzeszowie.

F

irma Meble.pl S.A. dba o to,
by gwarantować swoim klientom jak największy wybór
produktów pochodzących od
wiodących, cenionych producentów, jak
Blum, Gamet, Accuride, Aluprofil czy
Rejs. W ofercie jest ponad 7,5 tys. akcesoriów, z czego w magazynie znajduje się
ponad 5,5 tys. produktów dostępnych od
ręki. Firma Meble.pl S.A. stawia nie tylko na jakość, ale i optymalizację pracy,
więc magazyn akcesoriów jest w pełni
zautomatyzowany, co pozwala eliminować błędy w zamówieniach i wpływa na
szybkość ich realizacji.

KONFIGURATORY ONLINE
Meble.pl S.A. jako jedyna na rynku
firma udostępniła swoim klientom usługę
projektowania szuflad na wymiar poprzez
prosty konfigurator on-line z użyciem
akcesoriów renomowanej marki Blum.
Klienci mają możliwość wyboru kilku
rodzajów prowadnic, a dodatkowo ponad 170 dekorów płyty meblowej Egger
lub Rehau, z której zostaną wykonane
dno, boki i front szuflady. Wycena jest
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automatyczna i następuje już podczas
projektowania, a składanie zamówienia również odbywa się on-line. Firma
Meble.pl S.A. oferuje ponadto meble
na wymiar, które można zaprojektować

i zamówić przez Internet. W produkcji
tych mebli, prócz wysokiej jakości płyt
meblowych, używane są okucia (szuflady, zawiasy) Blum w trzech standardach
do wyboru – Basic, Optimum i Premium

advertorialX branĝa
oraz prowadnice do drzwi przesuwnych
marki Hettich. Standard tych produktów
jest więc znacznie wyższy niż w przypadku typowych mebli, na przykład komód
czy szafek łazienkowych, oferowanych
w większości sklepów.
DIABIEŁ TKWI W SZCZEGÓŁACH
Akcesoria meblowe są czasem odstawiane na dalszy plan przez klientów przy
projektowaniu mebli (np. kuchennych,
szaf). Klienci zwracają uwagę na kolor
frontów, ich strukturę, funkcjonalność
i wytrzymałość blatu roboczego, natomiast jeśli chodzi o akcesoria, najwięcej
czasu poświęcają na wybór i dopasowanie uchwytów, które stanowią dodatkową
ozdobę mebli. Warto jednak pamiętać,
że zawiasy, prowadnice czy niewidoczne
akcesoria konstrukcyjne, jak wkręty lub
zawieszki, również wpływają na jakość
wykonania mebli, ich wytrzymałość
i odporność na zużycie, a co za tym idzie
– na komfort ich użytkowania.
Całość oferty akcesoriów firmy
Meble.pl S.A. dostępna jest na stronach
www.meble.pl, www.centrum.meble.pl
oraz www.akcesoria.meble.pl – produkty podzielone są w przejrzysty sposób
na 50 kategorii, wiele z nich jest bardzo
szczegółowo opisanych oraz zawiera
dokładne i wyraźne zdjęcia obrotowe
360°. W ofercie znajdują się elementy
wyposażenia kuchni (jak kosze cargo
czy wkłady do szuflad), prowadnice,
nogi meblowe, uchwyty, szuflady czy elementy konstrukcyjne. Wiele akcesoriów
dostępnych jest z niezwykle szybkim
czasem wysyłki, nawet do 24 h, produkty
są starannie pakowane i zabezpieczone
przed zniszczeniem w transporcie. Bez
względu na to, czy klienci potrzebują
niewielkiej liczby uchwytów i śrubek,
czy też chcieliby złożyć duże zamówienie
hurtowe, oferta Meble.pl S.A. jest trudna
do pobicia. d

Automatyczny
magazyn akcesoriów
w siedzibie Meble.pl S.A.
w Rzeszowie.

WYRÓ¿NIA NAS SZEROKO¥m
OFERTY IbOTWARTO¥m
WbSTOSUNKU DO KLIENTÓW.
STARAMY SI} IM POMAGAm
NA KA¿DYM ETAPIE
ZAMÓWIENIA, CO WPYWA
NA ICH ZADOWOLENIE
IbNA POZYTYWNE
OPINIE ObNASZEJ
FIRMIE. Aneta Dobek,
kierownik ds. sprzedaĝy
wbMeble.pl S.A.

www.meble.pl
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designXwydarzenia
Cztery dni targów „Tendence” dostarczyły
branży nowych impulsów. We Frankfurcie
nad Menem można było zaobserwować m.in.
intersujące połączenia drewna, rattanu czy
lnu z mosiądzem, miedzią, srebrem, złotem
i szkłem. Źródeł inspiracji należało szukać
w różnych stylach od art déco po Memphis.

Inspiracje na
365 dni
A n n a

S z y p u l s k a

Jednym z wystawców targów „Tendence” była polska,
rodzinna firma Eugenius, produkująca oprawy oświetleniowe. Ich produkty dają nieograniczone możliwości
dostosowania się do każdej przestrzeni dzięki szerokiej
gamie rozmiarów, typów oraz wykończeń. Oprawy
produkowane są na zamówienie w Polsce.

Nazwa imprezy: „Tendence”
Data: 24-27 czerwca br.
Miejsce: Frankfurt nad Menem
Organizator: Messe Frankfurt
Liczba wystawców: 1.125 firm
Powierzchnia wystawiennicza:
92 tys. m2
Data następnej edycji: 30 czerwca
– 3 lipca 2018 r.

Barste Design to polska marka, która zaprezentowała we Frankfurcie kolekcję ręcznie
robionych mebli dziecięcych, inspirowanych historią „Alicji w Krainie Czarów”. Krzesełka z wyściełanymi futerkiem uszami królika, stolik w kształcie filiżanki czy łóżeczko
z rzeźbionymi figurami szachowymi są niczym małe arcydzieła.

WellDone Dobre Rzeczy – funkcjonalne prezenty z pomysłem – produkowane
w cieszyńskim przedsiębiorstwie społecznym, prowadzonym przez Fundację Być
Razem, były przedmiotem zainteresowania wielu zwiedzających targi „Tendence”.
Marka, wspólnie z polskimi projektantami z Husarska Studio Design, przygotowała
wyróżniającą się spośród innych stoisk ekspozycję, na której zaprezentowała nie
tylko swoje bestsellery, takie jak: „Podkładowca” (proj. Aleksandra Michałowska) czy
„Kablojad” (proj. Klaudia Kasprzak), ale również nowości: „Kręgi” – trzyczęściowy,
modułowy świecznik, wykonany z drewna dębowego (proj. Szymon Hanczar) oraz
„Szachy” – królewską grę w nowym stylu (proj. Andrzej Klisz).
Projekt jest współorganizowany przez Instytut Adama Mickiewicza pod marką
Culture.pl.

42

BIZNES meble.pl [ sierpieñ 2017

Firma Werner Voß
postawiła na motywy morskie w połączeniu z naturalnymi
materiałami. Fot.
Petra Welzel / Messe
Frankfurt.
„Outdoor Living” to
przestrzeń, w której
zaprezentowano
najnowsze trendy
w branży outdoorowej. Fot. Jean-Luc
Valentin/Messe
Frankfurt.

advertorialX design

Internetowy konğgurator
–bautomatyzacja procesu
zamawiania ibprodukcji
Konfigurator firmy TopSolution jest to rozwiązanie pozwalające na prezentację i sprzedaż
konfigurowalnych mebli przez Internet. System
umożliwia klientom kastomizację produktów
i podgląd zmian na modelu 3D przez stronę
internetową. Konfigurator zawiera również
mechanizm dynamicznego wyliczania ceny.
W dalszym etapie można go spiąć z systemem
CAD/CAM, np. TopSolid Wood, aby zautomatyzować produkcję zamówionego, nietypowego
mebla.
Konfigurator jest złożony z trzech części:
• Edytor, w którym producent sam definiuje dostępne zakresy: wymiarów produktu, palet kolorów, opcjonalnych okuć.
W edytorze modelujemy elementy mebla w 3D, w powiązaniu
do założonych parametrów. Skomplikowane modele okuć możemy importować z systemów CAD.
• Interfejs dla klienta końcowego, w którym może zobaczyć model 3D mebla oraz dostępną konfigurowalność. Layout części,
którą widzi klient końcowy można dostosować w razie potrzeby do jego wymagań.
• Mechanizm sklepu internetowego, poprzez który można zamawiać i śledzić proces sprzedaży wybranych skastomizowanych
produktów, zarządzać marżami, rabatami itp.
W module edytora modelujemy parametrycznie szczegółowy
projekt mebla. Podpinamy do elementów lub grup elementów (korpus, fronty, czoła szuflad itp.) dostępne palety kolorów. Definiuje-

my następnie opcje dostępne dla danego mebla. Oprócz zakresów
wymiarów, są to warianty okuć, np. droższe i tańsze prowadnice,
zawiasy, nóżki i dolne inne elementy. Modele okuć możemy importować z zewnętrznych systemów CAD, dzięki czemu na stronie
konfiguratora możemy przedstawić dokładne modele 3D.
Konfigurator ma system dynamicznego liczenia ceny. Cena jest
liczona dla elementów płytowych na podstawie pola powierzchni,
możemy również przeliczać ją po objętości, czy też długości. Do
akcesoriów możemy wprowadzać dodatkowe usługi, np. przelotka kablowa wymaga frezowania w blacie i jeśli zostanie dodana, to
do ceny zostanie wliczony koszt przelotki oraz koszt dodatkowego
frezowania. System docelowo w zakładzie produkcyjnym można
spiąć z TopSolid Wood i zautomatyzować proces produkcji mebli
zamówionych przez konfigurator. Głównym zamysłem systemu
jest to, aby dodanie produktu do konfiguratora i określenie zmiennych nie wymagało informatycznej wiedzy.
Sprzedaż konfigurowalnych mebli poprzez platformę www
niesie wiele korzyści począwszy od lepszego przedstawienia produktu i dostępnych opcji, po wyeliminowanie pomyłek w komunikacji z klientem czy dilerem.
Chcesz zobaczyć jak wygląda konfigurator?
Zapraszamy na stronę demonstracyjną:
http://demo.konfigurator.tsintegracje.com

TopSolution | 02-972 Warszawa | ul. Ks. Prym. Augusta Hlonda 10b/3 | tel. +48 22 314 69 19
info@topsolution.pl | www.topsolution.pl
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Fot. Tomasz Markowski

Nie lubiÚ

MONOTONII

Z Ryszardem Mañczakiem, projektantem,
rozmawia Anna Szypulska.

wywiadX design

P

roszę cofnąć się w czasie i odpowiedzieć
na pytanie: dlaczego
został Pan projektantem?
To było bardzo
dawno temu (śmiech), ale akurat to
pamiętam, bo była to jedna z podstawowych rzeczy, które chciałem robić
w swoim życiu. Na pewno wynikało to
z tego, że za młodu pragnąłem porządkować świat i nie ukrywam, że być może
wtedy podchodziłem do tego za bardzo
emocjonalnie.
Na czym polegało to porządkowanie
świata?
Chodziło o nabranie pewnego dystansu do tego, co mnie otaczało. Chodziłem
w białych rękawiczkach, ponieważ estetyka tamtych czasów mi nie odpowiadała.
Chodziłem w kolorowych spodniach, bo
wszystko dookoła było szare. To był taki
mój mały manifest. Nie było otwartych
granic, a o wielu rzeczach można było
tylko pomarzyć, by spełniały nasze oczekiwania odnośnie funkcjonalności, a do
tego, by były przyjazne dla odbiorcy. Dla
mnie, czyli wtedy młodego chłopaka, takie przedmioty były wręcz niedostępne.
Nie ukrywam, że i na moją świadomość,
i wielu projektantów, którzy są teraz uznanymi twórcami w Polsce, ogromny wpływ
miały wyjazdy za granicę i kontakt z tą
prawdziwą rzeczywistością, która była
kreowana na Zachodzie. To kształtowało
naszą świadomość i chęć, by zmieniać to,
co nas otaczało, bo – jak powiedziałem
– to nie było dobre. Wiadomo, że w tamtych czasach mieliśmy też bardzo dobre
wzornictwo, o którym można powiedzieć, że nawet nie mieliśmy pojęcia.

tego typu myślenie mogło zaistnieć. De
facto pójście w kierunku wzornictwa, architektury, było jedynym rozwiązaniem,
które pozwalało na to, żeby można było tę
naszą rzeczywistość zmieniać.
Które kierunki były wtedy najważniejsze, w których krajach szukał Pan inspiracji?
Niestety, najważniejszy kierunek to
był Zachód, natomiast co do inspiracji,
to najbardziej inspirowały mnie meble fińskie i duńskie, fascynowało mnie
wzornictwo skandynawskie. Projekty te
były bardzo przyjazne dla odbiorców,
a design stał na wysokim poziomie. Było
to wzornictwo ciepłe, a jednocześnie
nowoczesne ze względu na połączenia
materiałowe. Takie same lub podobne
rozwiązania występowały zarówno w architekturze, jak i w projektowaniu mebli
czy wnętrz i to było zgodne z moimi odczuciami i estetyką.
A jeśli miałby Pan wymienić osoby, które
stanęły na Pana zawodowej drodze i stały się Pana mistrzami, mentorami, kogo
by Pan wskazał?
Mój mistrz i mentor może być tylko
jeden. Jeżeli mówimy o latach studiowania na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, który zmieniał nazwę i dopiero od
2010 r. funkcjonuje jako UAP, to oczywiście moim mentorem był profesor Rajmund Teofil Hałas. U niego robiłem również dyplom z mebla, który nazywał się
„Krzesławe” – meble o zmiennym przeznaczeniu. Właśnie ta Pracownia Designu
Inspirującego dawała możliwości rozwoju
projektu w sposób indywidualny, to znaczy taki, w którym najprostszą drogą f

Ryszard Mañczak,
ur. 21 maja 1967 r. w Poznaniu,
przygodę ze sztuką rozpoczął od
konkursu rysunku w New Delhi
w Indiach, gdzie zdobył srebrny
medal. Był współinicjatorem grupy
zwanej potocznie GEMELA (od
DGMELO – Dyskusyjna Grupa Miłośników Electric Light Orchestra).
Ukończył I Liceum Ogólnokształcące
w Poznaniu o profilu matematyczno-fizycznym. W latach 1987-1992 studiował na Akademii Sztuk Pięknych
w Poznaniu na Katedrze Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego, gdzie skrzydła rozwijał
w Pracowni Designu Inspirującego
prof. Rajmunda Teofila Hałasa oraz
Pracowni Bioniki w Projektowaniu
prof. Włodzimierza Dreszera. Podnosił kwalifikacje w Pracowni Projektowania Komunikacji Wizualnej
prof. Henryka Regimowicza. Studia
ukończył w 1992-1994 r. dyplomem
„Krzesławe”. Współzałożyciel Studia
Komunikacji Wizualnej – Prolog.
W latach 1994-2000 pracował
w firmie Prolog Design. Pracuje
w zespołach projektowych, współpracuje z wykonawcami i projektantami, koordynuje i wdraża systemy
informacji wizualnej i kierunkowej,
wykonuje projekty graficzne, logotypy, aranżacje form i przestrzeni,
zajmuje się szeroko pojętym designem, rysunkiem, szkicami i grafiką.
Organizator wystaw, prelegent,
juror w konkursach dotyczących
designu. Miłośnik sportu i rekreacji,
ze wskazaniem na dobry jazz.

Sofa „Grazia”. fot. Michał Różalski.

Ironia losu, prawda?
Na Zachodzie ikony designu są znane do dziś i są na topie, natomiast u nas
wszystkie produkty, które mogłyby stać
się takimi ikonami designu, jak te zachodnie, niestety zawsze były marginalizowane. W związku z tym nie znano autorów projektów mebli czy przedmiotów
użytkowych, którymi się posługiwano
i wyposażano nimi mieszkania czy domy.
Ta znajomość była bardzo słaba i odgórnie sterowana. Nie było ambicji ze strony
państwa, ze strony projektantów oczywiście tak, ale ze strony państwa nie było
żadnej woli, by tych projektantów i ich
projekty promować za granicą. Wręcz
przeciwnie. Jest wiele przykładów, które niestety to potwierdzają. W związku
z tym ja, już jako młody chłopak, który
miał możliwość wyjeżdżania za granicę
i dotykania designu i tej innej rzeczywistości, starałem się, żeby również u nas
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designXwywiad
f zmierza się do rozwiązania. Duży wpływ
na mój sposób projektowania miała też
nauka w klasie matematyczno-fizycznej
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, gdzie
nauczyłem się analitycznego postrzegania
świata. Dlatego też byłem zafascynowany
Pracownią Bioniki w Projektowaniu prof.
Włodzimierza Dreszera. Dzięki temu powstało wiele konstrukcji szkieletowych,
które uproszczone do minimum pozwalały na modyfikację obiektu i personalizację
przez użytkownika. Nie ukrywam, że dla
mnie jest to dość istotne, gdyż chciałbym,
by obiekty, które sprawiają przyjemność
użytkownikowi mogły funkcjonować
w jego otoczeniu jak najdłużej.
Zdaje się, że to jest Pana motto. Chciałby
Pan, by projekty dostarczały użytkownikom tyle przyjemności, ile Panu daje
projektowanie.
Czerpię przyjemność głównie z procesu projektowego, w którym dochodzi
się do rozwiązań, które dotąd nie były
spotykane, do których inni projektanci
wcześniej nie dotarli lub ich nie dostrzegli. Właśnie to daje największą satysfakcję przy projektowaniu mebli. Wiąże się
z tym także kwestia możliwości stosowa-

Gabloty do salonów Audi, Volkswagen i Skoda.

Regały prezentacyjne Centrali Kulczyk Tradex.
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nia określonych materiałów, zabawy nimi,
oczywiście w zależności od tego, jakie
funkcje ten produkt ma spełniać. Należę
do ludzi, którzy są pozytywnie nastawieni
do świata, w którym dobre efekty pracy
przynoszą jeszcze większą satysfakcję.

można łącząc określone kolory i materiały, uzyskiwać zamierzony efekt, ale moim
zdaniem nie należy tych materiałów dewaluować, zmieniając ich charakter. Jeżeli
daje nam je natura, to one powinny być
używane w określony sposób.

Jest Pan też eksperymentatorem. Czy to
oznacza, że nieustannie Pan poszukuje
nowych rozwiązań, czy może ma Pan
również swoje ulubione materiały?
Eksperymenty są uzależnione od
projektu, rozwiązania, do jakiego zmierzamy. Jeżeli chodzi o projektowanie, to
nie ukrywam, że lubię rozwiązania dynamiczne albo takie, w których można
wykorzystać naturalne i ekologiczne materiały. Nie lubię monotonii w projektach
czy projektów czarno-białych. Gdy jechałem na wystawę do Mediolanu ze swoimi
projektami, to sugerowano mi, że wszystko powinno być czarno-białe. Niestety,
to się nie zgadzało z moją naturą. Kolory
muszą pasować do charakteru mebla, jak
również materiału. Jeżeli projektuje się
załóżmy meble ze sklejki, które są teraz
tak bardzo popularne, a ja takie meble
projektowałem kilkanaście lat temu, to
trzeba podchodzić z szacunkiem do materiału, z którego one powstają. Owszem,

Skoro wspomniał Pan o Mediolanie, to
chciałabym, by rozwinął Pan wątek wystawy „Prywatna atmosfera”, zorganizowanej w 2012 r. w ramach Milan Design
Week. Jakiego rodzaju było to doświadczenie, jak ważne w Pana karierze?
To było fascynujące przeżycie, przede
wszystkim dlatego, że moje prace wyselekcjonowali Gisella Borioli i Giulio Cappellini, światowe sławy związane z mediami i designem, to dodało mi skrzydeł. Na
wystawie niespodziewanie zagościł Olivier Janiak z TVN, niestety rozminęliśmy
się i nie mieliśmy okazji porozmawiać
o projekcie. Mimo wszystko, moja sofa
„Grazia” znalazła się w czołówce programu „Co za tydzień”, w relacji z Mediolanu, za co chciałbym Olivierowi serdecznie podziękować. Później odezwały się
inne zagraniczne media, takie jak „Icon”
czy „OnOffice” z Londynu oraz różne
branżowe portale biznesowe. Wystawa
w Temporary Museum For New Design,
w miejscu gdzie narodził się światowy design, to dla mnie ogromne wyróżnienie,
tym bardziej, że była to moja autorska wystawa. To miejsce otworzyło mi drzwi do
innych ekspozycji w takich miejscach na
świecie, jak ICFF w Nowym Jorku, „Spoga & Gafa” w Kolonii, Atlanta czy Dubaj.
Czy meblarstwo jest jedną z tych dziedzin, które zawodowo najbardziej Pana
interesują?
Rozwijało się to w naturalny sposób,
z tego względu, że mój ojciec prowadził
pracownię jubilerską, w której projektowałem biżuterię. W 1990 r. ta biżuteria zdobyła Srebrnego Niedźwiedzia na
międzynarodowych targach jubilerskich
w Berlinie. Wcześniej, szlifując warsztat
rysunku, zdobyłem srebrny medal w konkursie plastycznym w Indiach w New
Delhi. W czasie studiów projektowałem
na targach dla Pol Srebra czy Banku Posnania, pierwszego banku komercyjnego
w Polsce. Można powiedzieć, że będąc
już na poznańskiej PWSSP, później ASP,
zajmowałem się projektowaniem form
przemysłowych. To mnie interesowało ze
względu na możliwości zastosowania tej
wiedzy w różnych dziedzinach. Jest to bardzo szeroki temat, bo formy przemysłowe
to wszystko, co nas otacza. Natomiast nie
ukrywam, że meble i architektura są najbardziej medialne i rozpoznawalne. One
potrafią stworzyć klimat wokół artysty czy
projektanta. Ja natomiast nie zamierzałem

wywiadX design

Ryba – znak użytkowy w przestrzeni publicznej.

Logo geometryczna ikona róży.

Logo Stealth.

się ograniczać do kreowania rzeczywistości tylko w zakresie mebli, ponieważ
to wszystko było wtedy uzależnione od
rynku, od sytuacji projektantów i sytuacji
gospodarczej kraju. Mimo to postanowiłem zainteresować się naszym polskim
podwórkiem i ten rynek w jakimś stopniu
tworzyć, także dlatego, że rynek mebli był
wtedy bardzo ubogi i można było tę rzeczywistość zmieniać.
A czy wtedy było trudno, czy teraz jest
trudniej projektantowi?
Wtedy było trudno, ale teraz też nie
jest za wesoło, że się tak wyrażę.
Dlaczego, co się takiego złego teraz
dzieje?
Mam wrażenie, że nie ma pewnego
wyważenia pomiędzy możliwościami
projektantów, którzy co roku opuszczają polskie uczelnie, a rynkiem, który jest
w stanie wchłonąć tych projektantów, dać
im zatrudnienie albo pracę przy określonych projektach. Teraz przemysł bardzo
mocno się rozwija i zapotrzebowanie na
projektantów na pewno nie jest małe, jednak tutaj potrzebni są specjaliści z danej
branży, a za to już odpowiadają uczel-

Logo Stealth Cars.

Znak w architekturze.

nie i przemysł, które w niewystarczający
sposób współpracują. Opieram się na
własnych doświadczeniach, bowiem postulowałem stworzenie platformy branżowej skupiającej projektantów, uczelnie
i przemysł, ale poruszam ten temat już
od dawna i mam wrażenie, że nikt nie jest
tym zainteresowany.
Do tego dochodzi duża część Polaków, niemal połowa, którzy kupują
meble w sklepach IKEA. Reszta, czyli
jakieś 30%, wyposażając swoje mieszkania czy domy, korzysta z usług stolarzy,
a dopiero 20% zwraca uwagę na polskie
wzornictwo, które jest alternatywą dla
mebli inspirowanych z Azji. Jeszcze nie
wspomniałem o meblach marketowej
produkcji, które też są aprobowane przez
polskich nabywców, którzy nie interesują
się designem, nie interesują ich meble topowych polskich projektantów, chociażby
z tego powodu, że nie pasowałyby do ich
otoczenia i klimatu wnętrz.

meble są cztery razy droższe, w związku z tym ich siła nabywcza jest cztery
razy mniejsza. A jeśli mają to być meble
topowe, w których stawia się na jakość,
wykończenie, bo wszyscy zwracamy na to
uwagę, to idzie to w parze z ceną. Jeżeli
mówimy o meblach topowych, dochodzimy do niepowtarzalnych wzorów. Im
bardziej meble są niepowtarzalne, tym
mniejsza jest skala ich produkcji, tym
większe koszty wytwarzania, dystrybucji
i sprzedaży, a stąd niestety biorą się ceny.
Poza tym sklepy mają określone marże,
projektanci dostają tantiemy od sprzedaży tych projektów. Przecież te ceny, które
mamy w salonach, to nie są kwoty, które
otrzymuje projektant za sprzedany mebel.
Można powiedzieć, że to co dotyczy projektanta w tej sprzedaży, to są procenty,
w zależności od tego, jaka to jest produkcja i na jakie rynki dedykowana. Nie zapominajmy, że Polska dysponuje bardzo
dużym potencjałem.

Czy na wybory Polaków wpływają także
ceny mebli?
Jeżeli spojrzy się na to w ten sposób,
że przeciętnie w Polsce zarabia się cztery
razy mniej niż na Zachodzie, to na pewno

Jeżeli spojrzeć na to pod kątem produkcji, to rzeczywiście tak jest.
Jesteśmy czwartą potęgą wśród eksporterów i szóstą wśród producentów
na świecie. Niestety, produkujemy meble f
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f przede wszystkim jako podwykonawcy,
rzadko sprzedajemy je pod własnymi
markami. Te marki powstały, natomiast
nie jest ich na tyle dużo, żeby mogły zaabsorbować tak dużą liczbę projektantów,
którzy mają ambicje, marzenia i chcą
tworzyć meble na najwyższym poziomie,
bo wiadomo, że większość z nich do tego
dąży. Stąd trochę sceptycznie podchodzę do sytuacji, która panuje obecnie na
rynku. Kiedy ja zaczynałem projektować, a w międzyczasie zajmowałem się
projektowaniem komunikacji wizualnej,
współpracowałem w tym zakresie z różnymi firmami typu Kulczyk Tradex, Lech
Browary Wielkopolski czy Autostrada
Wielkopolska itp., to robiłem to również
z tego powodu, że gdy skończyłem studia
nie było dużego zapotrzebowania na produkty meblarskie. Nie było też takiej skali

Znam też projektantów, którzy na tym
rynku starali się funkcjonować, chociaż
to były odosobnione przypadki. Zaraz po
studiach tworzyli oni grupy projektowe
i stawiali na design, mimo że wielokrotnie byli osamotnieni w tej walce. Byliśmy
prekursorami tworzenia nowych trendów
w różnych dziedzinach: meblarstwie, architekturze czy komunikacji wizualnej.
To wymagało dużego zaangażowania, ale
też czasu.
Jak teraz Pan ocenia stopień współpracy
przemysłu z projektantami, zwłaszcza
w branży meblarskiej? Czy ten poziom
jest zadowalający? Nie ma co ukrywać,
że ciągle jeszcze w niektórych firmach
działają tzw. zespoły projektowe, w skład
których wchodzi kilku technologów,
osoba od marketingu i np. ktoś z Za-

ło o polskim designie, tak jak się mówi
o skandynawskim?
Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, to wszystko zależy od tego, w jakim
kierunku rozwinie się polskie meblarstwo. Moim zdaniem bardzo dużym
utrudnieniem dla projektantów jest jeszcze inna kwestia – firmy, które sprzedają
meble inspirowane. Uważam, że jest to
zjawisko, które nie powinno mieć miejsca, jeżeli mamy mówić o zaszczepianiu
jakiegokolwiek designu z zamiłowaniem
do formy i funkcji. W takich okolicznościach, to się po prostu nie sprzeda.
Czy Pana zdaniem polskie prawo daje
nam narzędzia, by z tym walczyć?
Odpowiedzi należy szukać w prawie
autorskim. Natomiast meble inspirowane,
to ewidentnie meble kopiowane. Oczy-

System identyfikacji wizualnej w Starym Browarze 5050 w Poznaniu.

produkcji w tym czasie, a jeżeli ta produkcja się odbywała, to bardzo często na
zasadzie kupowania wzorów za zachodnią granicą, kopiowania ich i produkowania praktycznie tego samego, tylko pod
marką, której nikt nie znał. W związku
z tym projektanci mieli naprawdę ciężki
orzech do zgryzienia, żeby wypromować
design, żeby promować w ogóle myślenie o projektowaniu, ponieważ wcześniej
to wszystko było z góry sterowane, jeżeli
chodzi o ilości, produkcję, dobór projektantów. Niektórzy projektanci, moi
koledzy i koleżanki, wyjeżdżali w tym
czasie z Polski, studiowali za granicą, tam
osiągali sukcesy i niedawno wrócili na
nasz rynek, bo wreszcie mają możliwość
wdrażania swoich projektów. Natomiast
wtedy ten rynek się tworzył, wtedy ten
rynek się budował. Wielu znajdowało
zaangażowanie w firmach reklamowych.
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rządu. Po obejrzeniu kilkudziesięciu,
a nawet kilkuset zdjęć, wykonanych na
targach w Mediolanie, wybierane są
rozwiązania, z których powstają później
projekty mebli.
Niestety, zdarzają się takie sytuacje,
znam takie przypadki, że producenci jadą
do Mediolanu, robią zdjęcia, później te
zdjęcia interpretują i o dziwo czasami powstają bardzo ciekawe interpretacje.
Ale czy w tym przypadku cel uświęca
środki?
Nie jestem zwolennikiem tego typu
rozwiązań, bo tak postępując nigdy nie
stworzymy własnego stylu projektowania,
tak jak np. Skandynawowie. Nigdy nie będzie to w pełni nasz styl.
A myśli Pan, że kiedyś rzeczywiście
stworzymy nasz styl i będzie się mówi-

wiście można wykonać replikę mebla na
własny użytek, jeżeli ktoś tę kopię wykona
sam od początku do końca, ale nie jeżeli ją
sprzedaje. Jeżeli dochodzi do sprzedaży, to
według mnie jest to już przestępstwo. Tutaj bardzo pomocna byłaby też edukacja
w szkołach od najmłodszych lat na zróżnicowanym poziomie, propagująca zarówno
dobre wzory użytkowe i architekturę, jak
też etykę, bo ona później przenosi się do
życia zawodowego. Nie można ograniczać
się tylko do środowisk branżowych, projektantów, ponieważ ta świadomość potrzebna jest w całym społeczeństwie.
Zdarzają się też takie sytuacje, w których
osoba prywatna zleca projektantowi
stworzenie kopii projektu danego mebla,
a stolarz podejmuje się wykonania.
Projektanci raczej nie uczestniczą
w takich realizacjach, bo są zbędnym
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ogniwem i generują koszty, z reguły projekty powstają na podstawie zdjęć, np.
z czasopism i jest to dla mnie niedopuszczalne. To również miałem na myśli mówiąc o tym, że Polacy korzystają z usług
stolarzy. Replikę można zrobić samemu
i wstawić do swojego domu, natomiast nie
można zlecać ich wykonania, handlować
nimi, zacząć tego produkować i sprzedawać.
I jeszcze podpisywać: mebel inspirowany
projektem np. firmy Vitra.
Dokładnie. A jeśli chodzi o meble inspirowane, sprzedawane na dużą skalę,
to już nie są repliki, tylko kopie, z reguły
są to meble przywożone z Azji masowo,
w kontenerach, ponieważ cena skopiowanego projektu Vitry, który figuruje pod
inną nazwą i pochodzi z Azji wynosi od
kilkunastu do kilkudziesięciu złotych,
w zależności od formy zakupu. Nie jest
to etyczne. Oryginalne produkty, takie
jak fotel czy krzesło, kosztują ponad tysiąc złotych. Niestety, trafiają do klientów
którzy bardzo często są świadomi jakiego
zakupu dokonują.
Czy ma Pan pomysł jak z tym walczyć?
Powiem szczerze, że nie jest to moja
rola, ale naszą rolą jest uświadamianie.
Polacy nauczyli się już palenia stert podrabianej odzieży znanych światowych
marek, może czas na ostentacyjne utylizowanie mebli i napiętnowanie w tele-

Srebrny Niedźwiedź to nagroda zdobyta na targach
w Berlinie za kolekcję biżuterii dla rodzinnej firmy.

Lampa „Parabolica”, prod. Nowymodel.org.

wizyjnych programach. Martwe prawo
niczego tutaj nie zmieni, trzeba raczej
zmienić świadomość. Dlaczego np. w Mediolanie wszystkie eksponaty, które mają
być wystawione na targach są sprawdzane? Projektanci przesyłają informacje
o wszystkich prezentowanych projektach.
Właśnie dlatego, żeby uniknąć Vitry pod
inną nazwą za kilkadziesiąt złotych. Jeżeli
organizatorzy targów nie wprowadzą tego
typu obostrzeń w ramach swojej działalności i udostępniania powierzchni wystawienniczych, jeżeli nie spojrzą na to w ten

sposób i nie zatrudnią fachowców, którzy
się na tym znają, to nie jesteśmy w stanie
tego ograniczyć, bo nikt tego nawet nie
weryfikuje. Nie zapominajmy że dotyczy
to też platform i czasopism branżowych,
w których pojawiają się reklamy tych produktów. To jest przecież problem, który
wpływa na sprzedaż mebli, a w związku
z tym na projektantów, którzy mebli nie
będą projektować, a producenci nie będą
ich produkować. Poza tym jest przecież
duża część producentów, którzy produkują meble na Zachód, jako podwykonawcy,
nie są zainteresowani wewnętrznym rynkiem, bo sprzedaż dobrze im idzie, mają
wysokie obroty.
Do czasu…
No właśnie, a kiedy nadchodzi załamanie na rynku, to producent wzywa:
ratuj, zaprojektuj jakąś linię produktową.
A gdy sytuacja się unormuje, to wracamy do punktu wyjścia. Co gorsza, mało
jest przypadków, w których projektanci
zapraszani są do współpracy w sytuacji, f

Panel multimedialny.

Stół „Vis@Vis” z kontenerami.
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do klientów masowych. To są kontrakty,
które przynoszą określone korzyści dla
firmy, ale też kształtują sposób projektowania i nowe trendy na rynku mebli.
Na ile istotna już jest, ale też będzie
w przyszłości multifunkcyjność mebli?
Biorąc pod uwagę zmniejszającą się
przestrzeń życiową, związaną z coraz
większą liczbą ludności na świecie, uważam, że meble o zmiennym przeznaczeniu do małych przestrzeni mieszkalnych,
to meble przyszłości. Do tego dochodzi
kwestia mobilności, ich przemieszczania razem z użytkownikiem, która jest
charakterystyczna dla nomadyzmu, ludzi otwartych na wyzwania, pożądane
lub niepożądane zmiany. Mam nadzieję,
że wielofunkcyjność z czasem stanie się
standardem, zrozumiałym i pożądanym
przez topowych producentów w Polsce.

kilku tysięcy m2, w zależności od tego
czy to jest jedno piętro, czy kilka pięter,
to zupełnie coś innego niż sprzedaż kilku
krzeseł, czy kilku sof. Prawda jest taka, że
rynek weryfikuje możliwość tej współpracy, dlatego firmy szukają różnych rozwiązań i jednym z nich jest docieranie

Projekt „Tango” to podobno koncept
z okresu studiów, ale dopiero kilka lat
temu pojawiły się sprzyjające okoliczności, przede wszystkim technologia, która
umożliwiła jego realizację.
Dokładnie mówiąc pufy „Tango” zrodziły się przed wystawą w Mediolanie,
jednak koncepcja, nad którą wtedy pracowałem, została zapoczątkowana na studiach. Dotyczyła ona stworzenia zasady
budowania brył liniowych. Z satysfakcją
znalazłem ją w publikacji wydawnictwa
„Obserwator”(1995 r.) katedry Bioniki
w Projektowaniu. Postanowiłem stworzyć

Oznaczenia kierunkowe Lech Browary Wielkopolski.

Poster redakcyjny Lech Browary Wielkopolski.

Informacja wizualna Bank Pekao SA.

f gdy producent chciałby wdrożyć produkt,
który go zaintrygował. Nie brakuje też
konkursów organizowanych, by zaangażować jak największą liczbę projektantów,
bez potrzeby podpisywania kontraktów,
jedynie w celu uzyskania satysfakcjonujących wzorów użytkowych. Zmierzam też
do tego, że jest wielu producentów, którzy
po prostu nie korzystają z usług projektantów, z tego powodu, że sami są założycielami firm, sami te firmy tworzyli, sami
doszli do sukcesu rynkowego, w związku
z tym jest im trudno zaakceptować decyzje innych osób i dopuścić projektantów
w tak wrażliwe strefy.
Przykład Ryszarda Balcerkiewicza
świadczy o czymś zupełnie przeciwnym.
Tylko ilu jest Ryszardów Balcerkiewiczów?
Jeden.
Niestety, mało jest tak świadomych
producentów, którzy doceniają rolę projektantów, ale też trzeba zwrócić uwagę
na to, że firmy Noti i Balma zatrudniają
topowych projektantów, takich którzy
mają renomę na rynku, a swoim wizerunkiem w jakimś stopniu gwarantują
możliwość sprzedaży mebli. Przechodząc po targach można zauważyć, że
wiele firm stawia na rozwiązania komercyjne, czyli na meble biurowe, które
zupełnie inaczej się sprzedają ze względu
na charakter zamówień. Wyposażanie
całego biura o powierzchni kilkuset czy
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nową koncepcję opartą o przekrój trójkątów prostokątnych ułożonych w taki sposób, aby można było modyfikować formę
oraz by zmieniała ona swoją objętość. To
pozwoliło na stworzenie niepowtarzalnego mebla oraz charakterystycznych
przekrojów, które w opinii laików może
wykonać każdy. Tutaj na myśl przychodzi
mi stwierdzenie: Lidera od naśladowcy
odróżnia innowacja, którego autorem jest
Steve Jobs. Pufy „Tango” zdobyły nagrodę „Core77” w NYC i były nominowane
do nagrody „Index” w Danii, w marcu
miały swoją premierę w programie TVN
Style, prowadzonym przez Annę Nowak-Ibisz. Staram się poszukiwać producentów, którzy potrafią dostrzec potencjał
w różnorodności zastosowań lub multifunkcyjności formy i wyjść poza ustalone
normy w celu osiągnięcia sukcesu. Ponieważ moje projekty nie są standardowymi
rozwiązaniami, potrafią dłużej poczekać
na potencjalnych producentów i wymagają większego nakładu czasu i pracy. To
nie lada wyzwanie, gdy w ramach danej
koncepcji potrzebne jest skonsolidowanie
kilku różnych producentów skupionych
wokół jednej formy, ale wykonanej w różnych technologiach.
Co sprawia, że projekty, które, jak Pan
powiedział, nie są standardowe, mogą
odnosić sukcesy na rynku?
Przede wszystkim trzeba włożyć
ogromną pracę w promocję takiego produktu, czyli docierać z nim do szerokiego grona odbiorców poprzez media,
zwłaszcza telewizję, wszystkie uznane
targi krajowe i zagraniczne, począwszy
od Mediolanu przez NYC, Londyn czy
Dubaj. Można też w ten sposób wykorzystywać różnego rodzaju międzynarodowe konkursy, takie jak Red Dot, Good
Design, Index, Best of Year i wiele innych,
które współpracują z międzynarodowymi mediami, czasopismami branżowymi
czy uznanymi blogerami. Przydatne są
również różnego rodzaju platformy internetowe, związane z globalną reklamą,
która dociera do odbiorców branżowych
i indywidualnych, dysponujące potężnymi bazami potencjalnych klientów. Jednak do tego typu działań niezbędna jest
odpowiedzialna postawa producenta lub
dystrybutora, który bez odpowiednich
inwestycji w tego typu działania nie osiągnie założonego celu.
Projektowałem meble do obiektów
biurowych, przemysłowych czy przestrzeni publicznych z przeznaczeniem do
ekspozycji różnego typu gablot, regałów,
hybryd-pulpitów multimedialnych. Takie realizacje wykonywałem dla Kulczyk
Tradex ok. 2002 r., tak samo jak stalowe
instalacje informacji wizualnej Starego

Pufy „Tango”. fot. Bartłomiej Jan Sowa.

Browaru, który został nagrodzony wieloma prestiżowymi nagrodami i stał się
ikoną polskiej architektury. Wspominam o tym dlatego, że są to fascynujące
realizacje dla koncernów, które zupełnie inaczej realizują strategię finansową.
Z reguły inwestują wypracowane środki
lub funkcjonują przy wsparciu funduszy
inwestycyjnych, a nie na odwrót, jak to
jest w przypadku mniejszych fabryk mebli komercyjnych. Te inwestycje muszą
się szybko zwrócić, dlatego im mniejszy
producent, tym mniejsze szanse na podjęcie współpracy z projektantami, a tym
bardziej zespołami, które zajmują się
wdrożeniami i mają ustaloną strategię
określoną przez właściciela. Z kolei duże
przedsiębiorstwa, żeby zagwarantować
sobie sprzedaż i markę zatrudniają znane
polskie i zagraniczne nazwiska nie omijając funduszy unijnych uzależnionych od
współpracy z uczelniami.
Jakie cechy sprawiają, że projektant potrafi zrozumieć ludzi i ich potrzeby?
Sądzę że ważna jest umiejętność
słuchania, zrozumienia i możliwość
interpretacji potrzeb, które są przed
nami stawiane, a to wynika ze sposobu
postrzegania świata wpisanego w geometrię, która go kształtuje. Dlatego dla
mnie ważna jest kwestia dostrzegania
prostych, oczywistych rozwiązań, które
powstają na podstawie analizy postawionego zadania, eliminowania zbędnych
elementów w celu uproszczenia formy
tak, aby stała się klasycznym ponadczasowym rozwiązaniem.

Czy ciągle chce Pan zmieniać rzeczywistość?
Nadal jest mnóstwo rzeczy, które
można zmienić, ulepszyć i kreować nowe
potrzeby lub zaspokajać stare. W swoich
projektach będę starał się zachowywać
równowagę i tworzyć je zgodnie z zasadą: im mniej, tym więcej. Mamy dziś tę
możliwość, że wraz z rozwojem nowych
technologii nasze projekty możemy interpretować, tworząc kolekcje i rozszerzać
zakres ich zastosowania. Gorzej, gdy robią
to za nas inni, bez naszej akceptacji.
Co Pana zdaniem będzie najistotniejsze
w designie w najbliższej przyszłości?
Biorąc pod uwagę technologiczny rozwój mam wrażenie, że będzie
to swoboda w zakresie produkcji mebli, doboru dekorów czy druku 3D na
indywidualne zamówienie. Obecnie
można już zamawiać pojedyncze sztuki
czy małe serie mebli. Powstają niewielkie fabryki, rodzinne biznesy, oparte
o nowoczesne technologie automatykę
i robotykę, tak by właściciel mógł obsługiwać produkcję i wysyłkę towaru
przy użyciu smartfona, tutaj może nie
dosłownie, ale przychodzi mi na myśl
platforma meble.pl czy nowymodel.org.
Internet zrewolucjonizował na całym
świecie dostęp do informacji o produkcie, możliwości jego wyselekcjonowania
i zakupu. Jednak nadal największym
wyzwaniem jest ograniczenie kosztów
transportu i czasu dostawy do klienta.
Dziękuję za rozmowę.
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Projektowanie OD.NOWA
Tegoroczne hasło Łódź Design Festival to OD.NOWA. Wydarzenie będzie okazją do
spojrzenia na design z zupełnie innej perspektywy. Prezentowane wystawy i przygotowane
wokół nich wydarzenia poruszają temat projektowania w dynamicznie zmieniającym
się świecie. Te zmiany dotyczą postępu technologicznego, zmian demograficznych,
funkcjonowania miast i potrzeb ich mieszkańców. Jakie tematy będą podejmowane podczas
festiwalu w październiku?

»Reveries Urbaines«, © Studio Bouroullec

O

d nowa zastanowimy się nad
projektowaniem uwzględniającym oczekiwania różnych
grup społecznych, w tym
rosnącej grupy seniorów, wprowadzeniem
naturalnych form do przestrzeni miejskich
oraz nowymi rozwiązaniami, funkcjami
i materiałami stosowanymi w architekturze – mówi Michał Piernikowski, dyrektor
Łódź Design Festival.

STARZEJĄCE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA
Kluczowe w projektowaniu jest to, dla
kogo tworzymy. Liczy się wiek, przeznaczenie i potrzeby odbiorcy, szczególnie
teraz, przy stale postępującym procesie
starzenia się ludności. Wystawa główna, „New Old – projektowanie dla nas w
przyszłości”, którą będzie można zobaczyć
podczas Łódź Design Festival, inspiruje
do przemyślenia na nowo podejścia do
projektowania dedykowanego ludziom
w podeszłym wieku. Kuratorzy, Jeremy
Myerson oraz Helen Hamlyn, przedstawili
ten temat w formie 6 sekcji: Starość, Tożsamość, Dom, Wspólnota, Praca oraz Mobilność. Każda z kategorii została oddana do
interpretacji grupie projektantów, którzy
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New Old, HERO_PriestmanGoode_Scooter for Life

wypracowali sposoby na poradzenie sobie
z wyzwaniami starości na każdym poziomie, od architektury po projektowanie domowych urządzeń. O tym, jakie rozwiązania zaproponowali, możemy przekonać się
podczas tegorocznej edycji Festiwalu.
PRZESTRZEŃ MIEJSKA
Druga wystawa główna festiwalu,
„Miejskie marzenia”, też dotyczy zmieniających się warunków życia. Jej tematem
przewodnim jest potrzeba przywracania
natury do miast: roślin, zwierząt, wody
i ognia. Kuratorzy wystawy, Ronan i Erwan Bouroullec, wybrali 14 propozycji,
które przekształcą w spektakularne modele prezentujące zwiedzającym różne
scenariusze gry miejskiej. Każdy projekt
proponuje nowe rozwiązania dla przestrzeni, by na nowo stała się przyjazna
człowiekowi.
WYKŁADY I ROZMOWY
Tegoroczna edycja festiwalu to także
dyskusje na wiele nurtujących zagadnień.
Podczas festiwalu poruszone zostaną tematy architektoniczne, biznesowe, ale
również te, które związane są z komfor-

tem emocjonalnym i zdrowiem człowieka.
ŁDF będzie doskonałą okazją do rozmów
na temat najnowszych trendów, poruszania kwestii istotnych dla ludzi i otaczającego ich świata. Ceramika Paradyż, Mecenas Główny Festiwalu, zaprezentuje 5
najmocniejszych trendów w branży ceramicznej na nadchodzący 2018 r. i opowie
o wyzwaniach, jakie czekają projektantów
w obliczu oczekiwań świadomego klienta.
Na odwiedzających będzie czekać także
specjalnie zaaranżowane foyer, gdzie zostaną przedstawione najnowsze produkty
Mecenasa. Dyskusję na temat ekologii
i segregacji odpadów podejmie IKEA,
Partner Główny festiwalu, wraz z kuratorami: Hugonem Kowalskim oraz Marcinem Szczeliną, a to za sprawą zupełnie
nowej odsłony projektu „Let’s talk about
garbage”. Architekci podjęli temat śmieci,
pokazując, jak architektura może przyczynić się do redukcji liczby odpadów.
Wystawa z powodzeniem reprezentowała
Polskę na 15. Międzynarodowym Biennale Architektury w Wenecji, teraz, w zaktualizowanej formie, pojawi się w Łodzi.
Festiwale poświęcone wzornictwu to
doskonała okazja do nawiązania relacji
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Let's talk about garbage 2016 made by Hugon Kowalski and Marcin Szczelina

z twórcami i ze wszystkimi, którzy kochają
dobry design. Udział w takich wydarzeniach umożliwia poznanie innowacyjnych
koncepcji, dzięki którym możemy sprostać
potrzebom współczesnego świata. To również możliwość przedstawienia własnej
wizji IKEA – idei „demokratycznego wzornictwa”, w której forma, funkcja, jakość,
zrównoważony rozwój i niska cena są traktowane równorzędnie. Tegoroczna edycja
Łódź Design Festival pod hasłem OD.NOWA jest nam szczególnie bliska. Doskonalenie produkcji artykułów z materiałów
pochodzących z recyklingu lub nadających
się do powtórnego przetworzenia oraz inspirowanie ludzi do życia w bardziej zrównoważony sposób to nasza codzienna praca
– mówi Katarzyna Jaros-Puzio, dekorator
wnętrz i projektant IKEA.
Wśród Partnerów Łódź Design Festival
pojawi się w tym roku szwajcarska marka
Rado, producent docenianych na całym
świecie zegarków. Centralnym punktem
wystawy ma być prezentacja charakterystycznej dla marki technologii produkcji
oraz innowacyjnych materiałów, z których
słynie – przede wszystkim ceramiki high-tech. Rado ma w portfolio ponad 35 prestiżowych nagród za design produktu, na

ARCHIBLOK, Łódź Design Festival 2016, fot. ŁDF

wystawie prezentowane będą najważniejsze, nagradzane modele. W tym roku Rado
wprowadza do sprzedaży specjalną kolekcję zegarków zrealizowaną we współpracy
ze znanymi projektantami. Sześć z nich
będzie można zobaczyć w ramach polskiej
premiery na Łódź Design Festival, w tym
także model zaprojektowany przez Polaka. Wśród pozostałych autorów znajduje
się amerykański projektant Sam Amoia,
austriak Rainer Mutsch oraz szwajcarska
pracownia Big Game.
Interprint, wiodący na świecie producent dekorów, wpisując się w hasło przewodnie festiwalu OD.NOWA, zaprezentuje w Łodzi cztery trendy transformacji.
Firma na nowo każe definiować terminy,
takie jak design, kolor, czas czy przestrzeń.
Łódź Design Festival to wydarzenie wyjątkowe, bo pokazuje wszystko, co we wzornictwie przemysłowym najlepsze. Ponadto,
skupia w jednym miejscu i w jednym czasie
tych wszystkich, którzy mają coś do pokazania i powiedzenia. Cenimy sobie możliwość
dialogu i prezentacji naszej oferty, dlatego
październik tradycyjnie rezerwujemy sobie
właśnie na to wydarzenie – mówi Sylwia
Lasota, kierownik ds. marketingu i sprzedaży firmy Interprint.

Gościem specjalnym festiwalu będzie
Jenny B. Osuldsen ze znanej na świecie
pracowni architektonicznej Snøhetta oraz
Renato Rizzi, który może pochwalić się
wieloma realizacjami, w tym projektem
Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku. Archiblok poprowadzi reporter i fotograf:
Filip Springer. Wystąpią również Heleen
van Gent, ekspert koloru, współpracująca z AkzoNobel oraz Maurizio Buratto,
główny projektant firmy Interprint. Goście
specjalni ŁDF opowiedzą o trendach i nowościach w designie i architekturze.
ŁDF TO NIE TYLKO WYSTAWY
Łódź Design Festival to również debaty,
warsztaty, spotkania z blogerami MeetBlogIn, wydarzenia i wystawy w mieście, spacery edukacyjne i imprezy. Organizatorzy
przygotowali również przestrzeń dla dzieci: bawialnię i warsztaty w ramach strefy
Edukreacja. Podczas Festiwalu zostanie
wyłoniony zwycięzca konkursu dla młodych projektantów make me!, który otrzyma nagrodę główną PARADYŻ AWARD
20 000 PLN, ufundowaną przez Mecenasa
Festiwalu, Ceramikę Paradyż. Wszystko to
już październiku w Łodzi w Art_Inkubatorze na ul. Tymienieckiego 3. d

Jan Pfeifer i Adam Tępiński, Prezes Zarządu Ceramiki Paradyż, fot. ŁDF
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MINIMALISTKA

Jest sïawna na caïym Ăwiecie, ale swojej kariery nie
zawdziÚcza znanemu nazwisku, abprzede wszystkim
talentowi, profesjonalizmowi ibciÚĝkiej pracy. To
wïaĂnie skromnoĂÊ ibnieprzeciÚtny styl, wbktórym
pierwsze skrzypce odgrywa minimalizm, uksztaïtowaïy
jej wizerunek na arenie miÚdzynarodowej. Oto jedna
zbikon nie tylko wïoskiego, ale ibĂwiatowego designu
–bMonica Armani.

N

A n n a

S z y p u l s k a

iech nikogo nie zmyli jej nazwisko, Monica Armani co prawda jest Włoszką,
ale nie ma nic wspólnego z projektowaniem mody. Należy do grona topowych
włoskich projektantów, jednak z całą
pewnością można ją sklasyfikować również w światowej czołówce. Wszechstronność pozwala jej na
tworzenie projektów z różnych obszarów: począwszy od mebli, przez oświetlenie, aż po architekturę. Dbałość o szczegóły i wyczucie geometrii nie umknęły uwadze profesjonalistów ze światu designu i stały się przepustką do wielkiej
sławy. Na współpracę z nią zdecydowało się wiele wiodących
firm takich, jak B & B Italia, Boffi, Cassina, Gallotti e Radice,
Luceplan, Molteni & C, Moroso, Poliform, Snaidero,Tribù
i Viccarbe.
LADY MINIMAL
Włoskie media ją uwielbiają. Na temat jej stylu i najbardziej spektakularnych realizacji wielokrotnie rozpisy- f

„Progetto 1” to minimalistyczna seria stołów marki B&B Italia, idealna do biur i sal
konferencyjnych. Inteligentne ramy stalowe są dostępne w kolorach czarnym, białym
lub w wykończeniu chromowanym. Powierzchnie robocze mogą być wykonane ze
szkła, laminatu lub forniru. Punktem wyjścia do stworzenia serii był stół, centrum, wokół
którego tworzy się środowisko, zarówno w domu, jak i w biurze – mówi Monica Armani.

Najbardziej charakterystycznymi elementami stołu „Pan”,
którego producentem jest firma Riva 1920, są nogi. Łamane
podstawy stołu wyróżniają się geometrycznymi kształtami przypominającymi trapezy. W skład kolekcji „Pan” wchodzi również
kredens, w którym uwagę przyciągają oryginalne formy nóżek.
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Fot. Bert Heinzlmeier.

designXsylwetka
f wały się gazety we Włoszech, a czasopisma wnętrzarskie
ciągle pokazują zaprojektowane przez nią meble jako
przykłady wzornictwa, któremu niczego nie brakuje.
Z kolei w zagranicznych mediach bywa określana mianem „Lady Minimal”. Nic dziwnego, minimalizm jest
wspólnym mianownikiem projektów sygnowanych
nazwiskiem Armani. Jej sposób myślenia czyni z niej
minimalistkę. Projektantka za motto przewodnie swej
twórczości obrała maksymę: „Mniej znaczy więcej”. To
nie przypadek, że Monica Armani identyfikuje się ze słowami, które wypowiedział niemiecki architekt Ludwig
Mies van der Rohe, prekursor nowoczesnej architektury,
wszak został on uznany za „ojca duchowego” minimalizmu.
WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ
Monica Armani urodziła się w Trento we Włoszech.
Obecnie dzieli swój czas pomiędzy Trento i Mediolanem.
W świat designu wprowadził ją ojciec – Marcello Armani,
który jako architekt przekazał jej pasję do projektowania
i planowania, dbałość o szczegóły i entuzjazm do odkrywania nowych pomysłów. Od wielu lat blisko współpracu- f

Kabinę prysznicowa „Tape” Monica Armani zaprojektowała dla
marki Boffi.

Innowacyjne lampy „Diade” zostały zaprojektowane dla Luceplan.
Firma od lat koncentruje się na kwestiach komfortu akustycznego,
inwestując w badania nad nowymi technologiami.

„Solo” to piękna lampa do przestrzeni prywatnych
lub wnętrz użyteczności publicznej, zaprojektowana dla Glas Italia. Wygięcie szkła, uzyskane
w specjalnym toku produkcji, tworzy niepowtarzalny efekt soczewki, podkreślony przez zastosowanie
zintegrowanego światła. Fot. Cesare Chimenti.
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„Silenzio” marki Luceplan to system
oświetlenia, który dopasowuje się do
rozwiązań dźwiękowych wysokiej jakości,
odpowiednich dla przestrzeni publicznych
i prywatnych.

sylwetkaX design
„WGS Stool” to stołek
z jasnej stali nierdzewnej,
białego lub szarego aluminium albo lakierowanego
metalu. „WGS” to stół ze
szklanym blatem o grubości
12 mm. Oba projekty są
dostępne w ofercie marki
Gallotti & Radice.

Projekt „Pianura”, który Monica Armani zrealizowała dla firmy Bofii,
to system półek i wnęk. Kolekcja jest również wyposażona w szereg
szafek i szuflad. Otwarty projekt, który wykracza poza granice tego,
co uważane jest za klasyczne, poddając się tym samym niezliczonym
interpretacjom i zastosowaniom, doskonale odpowiada współczesnej
koncepcji łazienki – mówi Monica Armani.

„A. Cortese” to sofa, którą zaprojektowała Monica
Armani dla hiszpańskiej marki Punt. Łącząc elementy
tapicerowane z drewnem, które definiuje firmę, projektantka przenosi użytkowników w przeszłość.
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f je z mężem. Jest nim Luca Dallabetta, który pomaga jej we
wszystkich sprawach technicznych.
Monica Armani już od lat dziecięcych była zafascynowana światem. Dorastała w zaprojektowanej przez jej ojca
willi, malowniczo położonej na jednym ze wzgórz prowincji Trentino. Harmonia pomiędzy estetyką i funkcją, innowacyjność, odrzucenie tego co zbędne są zapisane w DNA
projektantki. Dom, w którym aktualnie mieszka również
odzwierciedla ten tok myślenia. Monica Armani mówi
o nim, że jest to najbardziej szczera ekspresja wszystkich
jej pomysłów.
Rygor geometrii stanowi inspirację do tworzenia kolejnych
projektów, tak jak potrzeba uwolnienia przestrzeni od ciężaru symboli – tak opisuje swoją pracę Monica Armani. Projektantka wierzy, że dbałość o detale, a także poszukiwanie
równowagi we wszystkich aspektach to zdecydowany krok
w kierunku kreowania przestrzeni, które są współczesne
i jednocześnie ponadczasowe. d

Excelsior Department Store to pierwszy
luksusowy dom towarowy w Mediolanie.
W projektowaniu jego wnętrz wzięła udział
Monica Armani, a towarzyszyli jej Vincenzo
de Cotiis oraz francuski architekt Jean
Nouvel.

Łóżko dzienne
„Daybed” marki
Tribù można
spersonalizować przy
pomocy tkanin
i wykończeń
dostosowanych
do indywidualnych potrzeb
użytkowników.

Pawilony na Festival dell’Economia
w Trento. Fot.
Corrado Poli.
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Pawilon dla RCS Media.

Stoisko zaprojektowane dla Poltrona Frau Group na targi Salone del Mobile
w Mediolanie składało się z dużej platformy, na której wzniesiono drewnianą
elewację złożoną z krzyżujących się drewnianych elementów. Fot. Arcangelo
Argento.

„Tosca”, którą Monica
Armani zaprojektowała dla
marki Tribù, stanowi przykład
wprowadzenia kobiecej
delikatności do kolekcji outdoor, w skład której wchodzą
fotele, kanapy, łóżka
dzienne i krzesła wykonane
z plecionki.

„Bellevue” to
restauracja w Alpach
Włoskich, położona
na wysokości 2.400 m
n.p.m., nad miastem
Courmayeur, które jest
usytuowane u stóp
masywu Mont Blanc.
Najważniejszy ma być
widok, toteż wnętrze
urządzono w subtelnych odcieniach beżu
i brązu. Jedynymi
mocnymi akcentami są
pomarańczowe oprawy
„Silenzio”, które Monica
Armani zaprojektowała
dla Luceplan.
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Design wbobliczu sztormu
Twórczy sztorm, który rozpętał się podczas 10. edycji
Festiwalu Gdynia Design Days, nie był siłą niszczącą,
przyniósł oczyszczenie i zapowiedź nowego początku.
Ponad 20 wystaw, 100 warsztatów i wykładów,
w których wzięło udział 6 tys. osób z Polski i z zagranicy,
to dowód na to, że w dniach 30 czerwca – 9 lipca
Gdynia zamieniła się w letnią stolicę odpowiedzialnego
projektowania.
A n n a

S z y p u l s k a

Michał Mazur z TrendNomad.com w roli prelegenta podczas wykładu
pt. „Trendy & tabu. O tym pomówmy, ale tamto przemilczmy”.

Organizatorzy 10. edycji Gdynia Design Days przekonują, że
tegoroczny festiwal stał się sztormem (sztorm to hasło przewodnie tej
edycji – przyp.red.), momentem przełomowym, miejscem spotkania
tego, co minęło, z tym, co ma nadejść. Jakie będą skutki festiwalowej
nawałnicy? Podobno przekonamy się już za rok.

„Design językiem Biznesu” to wydarzenie
łączące przedsiębiorców i projektantów,
którzy rozmawiali
o wspólnych
celach i wyzwaniach
rynkowych. W panelu
dyskusyjnym wzięli
udział (od lewej):
Henryk Stawicki, Maria
Potoroczyn, Anna
Pawlak-Kuliga, Johan
Adda i Michał Mazur.

Anna Pawlak-Kuliga, prezes Zarządu IKEA Retail w Polsce, była jedną
z uczestniczek bloku tematycznego „Design językiem Biznesu” i odpowiadała na pytania Henryka Stawickiego z Change Pilots.
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Tomasz Pydo i Katarzyna Borkowska, czyli
duet projektowy Kabo
& Pydo, w trakcie wykładu pt. „Wzornictwo
jako element strategii
firmy produkcyjnej”.

wydarzeniaX design
Ewa Solarz podczas
oprowadzania
kuratorskiego
po wystawie
„Elementarz
polskiego designu”.

„Retrospekcje. Polski design początku XXI wieku” to
ekspozycja, na której pojawiły się motywy związane ze
wzornictwem lat 50. i 60. we współczesnych polskich
projektach sztuki użytkowej.

Jednym z obiektów
na ekspozycji„Elementarz polskiego
designu” w Gdyni
był fotel „Oyster”,
który Krystian
Kowalski zaprojektował dla marki
Comforty.

Wystawa prac absolwentów School of Form.

Fot. Materiały prasowe GDD/ Bogna Kociumbas i Michał Szymończyk.

Wystawa „Oskar Zięta. Polskie Projekty. Polscy
Projektanci” przybliża sylwetkę artysty, ukazując
spectrum jego działalności. W Gdyni zaprezentowane zostały dotychczasowe osiągnięcia Oskara
Zięty, które pozwoliły na wzmocnienie wizerunku
polskiego wzornictwa na świecie.

Warsztat „Sztorm dla kreatywnych myśli” poprowadziła
Zuzanna Skalska.
Terminal Designu to jeden
z najistotniejszych punktów
na festiwalowej mapie.
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2017

Trend I

SAD WIOSENNY
Przestają nam smakować ładne i wiecznie świeże owoce z hipermarketu. Tęsknimy
za prawdziwym smakiem jabłek z sadu. Czekając na niepowtarzalne malinówki,
kosztele i papierówki, szukamy autentycznych sadzonek i dbamy o ich wzrost.

Idee:

odrodzenie | prawda | rozwój

Projekt Studio Robot wykonany w ramach warsztatów „Dizajn
u źródeł – Drewno” zorganizowanych przez Zamek Cieszyn.

dr Boĝena Szewczyk-Taranek,
kierownik studiów podyplomowych
Terapia Ogrodnicza zbkatedry RoĂlin
Ozdobnych Uniwersytetu Rolniczego
im. H. KoïïÈtaja wbKrakowie.
Moim zdaniem, niezwykïe rezultaty
daje terapia mocno osadzona
wbrzeczywistoĂci –btaka jak ogrodnictwo. Uczy systematycznoĂci
ibregularnej dbaïoĂci obto, co ĝyje,
roĂnie ibma swój rytm wegetacyjny.
Pokazuje, ĝe wszystko jest procesem, ĝe efekty nie przychodzÈ od
razu, ĝe trzeba na coĂ poczekaÊ, ĝe
praca daje efekty.

62

BIZNES meble.pl [ sierpieñ 2017

„WIEMY, ¿E ZAANGA¿OWANIE PROCENTUJE”
–bStudio Robot.

KsiÚga Trendów 2017X design

2017

„Urban Matter” –Struktura „kamień księżycowy”,
ICA Polska.

„Moon Damask”, Toptextil.

„Ladin/001”, Interprint.

Seria „Fields”, Kinnarps.

O „Księdze Trendów”: Jedyna w Polsce publikacja integrująca spojrzenie na styl życia Polaków, wyznawane przez nich wartości, dominujące potrzeby i odpowiadające na nie produkty
z branży meblarskiej i wyposażenia wnętrz. Autorem koncepcji i wydawcą „Księgi Trendów” jest Wydawnictwo meble.pl i Grupa Meble. pl.
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2017

Trend II

WSZYSTKO
WbPORZkDKU
O zmianę dopomina się tak wiele tematów: dom, finanse, relacje. Od czego zacząć?
Od porządków! Najpierw gruntowne przygotowanie: lektura blogów tematycznych,
książek i wybór odpowiednich środków czystości. A następnie – do dzieła!!!

Idee:

czystość | struktura | organizacja

Kolekcja ławek „Swing”,
proj. Jan Kochański.

„URODZENIE SIEBIE SAMEGO NA NOWO WYMAGA
OGROMNEJ ODWAGI IbSAMOZAPARCIA”
–bMagdalena Szpilka, prowadzi praktykÚ terapii
alternatywnych.
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„PRZESTRZE FUNKCJONALNA TO
PRZESTRZE DOBRZE ZORGANIZOWANA”
–bJan Kochañski, projektant.

KsiÚga Trendów 2017X design

2017

„Texstone”, Interprint.

„Mauritius”, Toptextil.

Seria „Space” – Kinnarps.

Lakier „NaturalTouch”, ICA Polska.

O „Księdze Trendów”: Jedyna w Polsce publikacja integrująca spojrzenie na styl życia Polaków, wyznawane przez nich wartości, dominujące potrzeby i odpowiadające na nie produkty
z branży meblarskiej i wyposażenia wnętrz. Autorem koncepcji i wydawcą „Księgi Trendów” jest Wydawnictwo meble.pl i Grupa Meble. pl.
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designXtrendy
Stylizacja H&M

NA SWOJEJ
WYSPIE
Zróbmy sobie wyspÚ. TakÈ,
na której bÚdzie nam dobrze.
Gdzie bÚdziemy siÚ czuÊ
bezpieczni ibspokojni. Sami ze
sobÈ.

twing

Komoda, Wes

Restauracja Pyrgos
na Santorini, Pedrali

Stolik, Westwing

Clever Cooking, Villeroy&Bosch

Bristol, Poliform
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trendyX design
Lampa Vulcano,
Strefa Designu
Biały kwarc, Quarell, Interstone

Stolik CM95, e15
Wazon, H&M

opr. Diana Nachiło

Fotele Loanc

Akcesoria dekoracyjne,
Westwing
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designXnowoĂci

Ofertowe
debiuty
STARDUST
„Stardust” to dekor z kolekcji „Digital Visions by Schattdecor”. Zadruk cyfrowy jest odpowiedzią firmy
na potrzebę indywidualizacji. Oferta „Digital Visions by Schattdecor” skierowana jest do projektantów
wnętrz i obiektów, firm projektujących stoiska targowe oraz klientów z branży drzewnej i płytowej,
którzy czerpią z aktualnych kolekcji „Digital Visions” albo dostarczają własne wzory. „Stardust” wyróżnia
się poprzez połączenie w jednym rysunku struktury drewnopodobnej z barwnymi fragmentami geometrycznymi. Doskonale nadaje się zarówno na fronty mebli (jako „eye catcher”), jak i na panele ścienne
czy podłogowe. Dekor ten prezentowany był na targach „Interzum” w Kolonii w maju br., gdzie budził
bardzo duże zainteresowanie zwiedzających.
PRODUCENT: Schattdecor

FOLD IT

WALLDESIGN
Bazujące na płytach MDF, elementy dekoracyjne „Walldesign” mają głęboką strukturę i dają efekt naturalnego kamienia lub betonu. Idealnie komponują się zarówno z wnętrzami loftów, jak i z modnymi,
nowoczesnymi meblami inspirowanymi stylistyką skandynawską. W obecności minimalistycznych
akcentów ich piękno uwydatnia się jeszcze bardziej. Surowe z natury, pasują do wnętrz urządzonych w stylu skandynawskim. Idealnie współgrają np. z cieplejszym drewnem. Pojedyncza ściana,
udekorowana elementami „Walldesign” nada wnętrzu elegancję i urozmaici całość, a do tego będzie
modnym dodatkiem w domowej przestrzeni. Kamień kojarzy się z trwałością, dlatego nazwy dekorów
„Walldesign” zaczerpnięte zostały od nazw kamieni szlachetnych, takich jak m.in.: obsydian, kwarc, kalcyt, awenturyn czy aragonit. Kolorystyka poszczególnych dekorów zbliżona jest do kolorystyki danego
kamienia a specjalnie przygotowana głęboka struktura warstwy dekoracyjnej daje efekt identyczny jak
naturalny kamień.
PRODUCENT: Swiss Krono Polska

PARYSKI ZEGAR
Ceramiczna gałka meblowa z pięknym zdobieniem w kształcie paryskiego zegara pasuje do każdego
mebla, począwszy od szafki nocnej, poprzez komody, aż po biurka czy kredensy. Gałka została wykonana
z ceramiki i elementów ze stali nierdzewnej. Jej rustykalny design sprawi, że restaurowany mebel
nabierze niepowtarzalnego stylu i charakteru. Średnica gałki to 40 mm. Cena – 24 zł. Produkt dostępny
jest w stałej ofercie magazynowej, wysyłka następuje od ręki.
DYSTRYBUTOR: RustykalneUchwyty.pl
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W wieloletnim doświadczeniu w sprzedaży płyt połyskowych, firma Niemann wielokrotnie spotkała się
z problemem z oklejeniem szerokich elementów. O ile przy kolorach jednolitych dostępne są szerokie
obrzeża, to dla kolorów drewnopodobnych pozyskanie niewielkiej ilości dopasowanego obrzeża
połyskowego graniczy z niemożliwością. Wychodząc naprzeciw temu problemowi, Niemann opracował
technologię precyzyjnego frezowania płyt „Polygloss” i „Pianovo”, która dzięki „złożeniu” frontu o 90˚
pozwala uzyskać idealną krawędź i perfekcyjnie przechodzące usłojenie. Nazwano ją „Fold It” (www.
youtube.com/watch?v=T1aTt6HKARA). Grubość i trwałość powłoki „Polygloss” pozwala na taką operację
bez ryzyka jej pęknięcia lub
„zbielenia” podczas załamania. Dzięki tak załamanemu
frontowi, można uzyskać
idealnie pogrubiony blat czy
pogrubione wykończenie
skrajne kuchni lub nogi
stołu. Złącze „Ovvo” pozwala
w prosty sposób zbudować
cały mebel (www.youtube.
com/watch?v=SXfwA_qyGxU). Już teraz można
zamówić front z maks. 5 nacięciami „Fold It” i otrzymać
go w ciągu 4 tygodni.
DYSTRYBUTOR: Niemann
Polska

WOOD
W tym roku firma
Nomet postawiła
na połączenie motywów wykorzystujących elementy
zaczerpnięte ze
świata przyrody
z nowoczesną stylistyką. Nowością,
która w niczym
nie przypomina
dotychczasowych
produktów jest
uchwyt „Wood”
– model wykończony dekoracyjną
powierzchnią,
do złudzenia
przypominającą
strukturę słojów
drzewa. Efekt ten
został osiągnięty
przez wykorzystanie najnowszych
technologii zdobniczych. Uchwyt
„Wood” dostępny
jest w szerokiej
gamie pokryć (na
zdjęciu: w pokryciu
kość słoniowa).
PRODUCENT:
Nomet

nowoĂciX design
INVENTEX CUTPLAN
Najnowsza wersja modułu „Inventex CutPlan” pozwala na tworzenie optymalnych układów rozkroju
oraz zarządzanie zleceniami w celu wygenerowania oszczędności czasowych i materiałowych. Najlepsze
rozwiązania rozkroju uzyskuje się wykorzystując dane ze specyfikacji zamówienia (takie jak np.: modele,
ilości sztuk w kolorze czy rozmiarze, koszty materiału i robocizny itp.). Efektem działania modułu jest
zestaw najbardziej optymalnych układów rozkroju, jakie należy wykonać dla realizacji zamówienia.
Użytkownik ma do wyboru kilka wariantów optymalizacji, np.: najniższy koszt, najmniej układów,
najwięcej warstw w układzie, najdłuższe układy itd. Zastosowanie modułu „InvenTex CutPlan” wpływa
na efektywniejsze zarządzanie materiałem, terminowość zleceń oraz wyższy poziom organizacji procesu
przygotowania produkcji. „Inventex CutPlan” doskonale oszczędza czas i minimalizuje zużycie materiału,
często nawet o 10%.
DYSTRYBUTOR: Semaco

MODO
„Modo” to połączenie nowoczesnej linii, funkcjonalności oraz wyjątkowego komfortu. Różnorodność
modułów i możliwość wyboru różnych wariantów wykończenia wpływają na ostateczny charakter
mebla i swobodne wkomponowanie go w przestrzeń. Sofy i narożniki wyposażono w funkcję spania
i pojemnik na pościel. Wygodne siedzisko oraz miękkie, przytulne oparcie starannie dopracowano
detalami tapicerowanymi. Kolekcja „Modo” jest idealnym połączeniem użyteczności wypoczynkowej
i sypialnej.
PRODUCENT: Wajnert Meble

RIVA
Kolekcja „Riva” to meble przeznaczone do jadalni i sypialni, wykonane z litego drewna dębowego oraz
naturalnej okleiny dębowej. Elegancki dąb burgundzki o głębokiej, brązowej barwie, w zestawieniu
z naturalnymi materiałami i szkłem Antisol tworzy nastrojową kompozycję we wnętrzu. Nowoczesne
meble sprawiają wrażenie masywnych i ciężkich, ale odpowiednie proporcje geometrycznych form
wprowadzają ład i harmonię opartą na symetrii. Efektowne, gięte uchwyty zlicowane z frontami nadają
bryłom szczególną elegancję i wdzięk. „Riva” ma też ciekawe technologicznie rozwiązania, takie jak system otwierania szuflad i drzwi „Push to open” czy energooszczędne oświetlenie LED. Bogaty wybór brył,
a także klasa i styl tej kolekcji, wynikające z dobrego wzornictwa, jakości materiałów i funkcjonalności,
pomogą zaaranżować niejedno oryginalne wnętrze klimatycznej jadalni czy sypialni.
PRODUCENT: Mebin

opr. Anna Żamojda

PIY HM FINISH CUT VH
Te specjalistyczne piły skonstruowano z myślą o zakładach, w których
tnie się drewno suche, twarde i o dużej gęstości (w szczególności
egzotyczne i owocowe), płyty okleinowane i obłogowane wzdłuż
usłojenia okleiny, blaty i inne elementy z drewna klejonego. Wykorzystując jedną piłę można obrabiać drewno lite i materiały
drewnopochodne, przy zachowaniu bardzo dobrej jakości
obróbki i idealnej powierzchni po cięciu, niezależnie
od grubości materiału. Nową charakterystykę
zęba GSML, na którą składają się 4 różne
geometrie zębów z węglika spiekanego,
zaprojektowano tak, aby klient miał
bardzo małe opory skrawania,
gwarantujące lekkość, wygodę
i pewność prowadzenia piły oraz
uniwersalność zastosowań, przy
jednocześnie mniejszym poborze
mocy. Cięcie z wykorzystaniem
tych pił może odbywać się
na pilarkach, formatyzerkach
i pilarkach ramieniowych.
Mogą też współpracować z piłą
podcinającą. Spektrum możliwych
zastosowań powiększa też duży
zakres wysokości przecinanych
materiałów (20-120 mm).
PRODUCENT: Fabryka Pił
i Narzędzi Wapienica

„Tabacco Oak”

„Concrete Light”

PERFECT TOUCH
Firma Melaco wprowadziła do oferty nowe kolory i desenie frontów meblowych, płyt produkowanych
w technologii ciągłego prasowania i profili meblowych. Z proponowanych nowości na szczególną uwagę
zasługują folie jednobarwne: „Denim” i „Fjord” z wykończeniem „Perfect Touch”, a także „Arctic Blue Metalic” z wykończeniem w wysokim połysku. Desenie drewnopodobne i fantazyjne zostały zdominowane
przez różnorodne odmiany dębu („Oak Endgrain”, „Tabacco Oak”), wzory imitujące beton („Concrete
Light”) oraz wzory tekstylne („Lino White”, „Lino Wolfram Grey”). Firma Melaco przygotowała również
nowe wzory frezowania powierzchni elementów – spośród nich szczególnie dużym zainteresowaniem
klientów cieszy się „Fossil”, dedykowany głównie na blaty stołów i komód.
PRODUCENT: Melaco
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Szafa „Colors”
z oferty Forte to
praktyczne dopełnienie aranżacji
pokoju młodzieżowego. Jej wnętrze
mieści w sobie pięć
pojemnych półek
oraz drążek na
ubrania. Klasyczne
zestawienie kolorów przełamuje
niebieska wnęka
z oświetleniem
(dostępnym
za dodatkową
opłatą). Całość
podkreślają okrągłe
uchwyty, odważnie
kontrastujące
z geometryczną
konstrukcją mebla.
Wymiary: szerokość
– 95, wysokość
– 198, głębokość
– 52 cm.

Jej WysokoĂÊ Szafa
Na rynku jest dostępnych wiele szaf dziecięcych
i młodzieżowych: niższych i wyższych, dwudrzwiowych,
trzydrzwiowych oraz narożnych, pełniących funkcję
małej garderoby. Wybór nie jest prosty, dlatego przy ich
zakupie warto wziąć pod uwagę kilka istotnych kwestii.
A n n a

Ż a m o j d a

Funkcjonalna, trzydrzwiowa szafa z kolekcji „Kółko
i Krzyżyk” to propozycja
firmy Seneko. Korpusy
wykonane są ze sklejki
brzozowej, natomiast
fronty – z lakierowanej
płyty MDF. Charakterystyczną ozdobą szafy jest
odejście od klasycznych
uchwytów na rzecz
wydrążonych kształtów,
które przywodzą na myśl
zabawę w kółko i krzyżyk.
Model widoczny na
zdjęciu ma dwa pojemne
segmenty na rzeczy
wiszące oraz segment
z pięcioma półkami. Trzy
szuflady u dołu szafy to
dodatkowe miejsce do
przechowywania.
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T

rudno nie zgodzić się z Rafałem Trawińskim, koordynatorem marketingu w firmie Szynaka Meble, który zauważa, że
szafa będzie służyć przez lata, dlatego powinna być funkcjonalna i pojemna. Wyposażona w regulowane drążki na ubrania
pozwoli utrzymać ład i porządek – dodaje. – Ciekawym rozwiązaniem są pojemne szuflady i półki, przydatne do przechowywania zabawek, ubrań i innych rzeczy, z których dziecko
korzysta na co dzień.
Agnieszka Sikorska, menedżer ds. aranżacji wnętrz
w firmie Black Red White, podkreśla, że pokoje dziecięce
pod względem powierzchni niezbędnej do przechowywania właściwie nie różnią się niczym od sypialni dorosłych,
dlatego szafa obowiązkowo musi być przede wszystkim
pojemna. Z jej obserwacji wynika, że rodzice najchętniej
wybierają standardowe modele dwudrzwiowe, wyposażone w dodatkowe szuflady na drobiazgi. Oczywiście w naszej ofercie można znaleźć również szafy narożne i pakowne
modele trzydrzwiowe – zaznacza. Istotne jest również wyposażenie wnętrza szafy – wskazuje. – W pokoju nastolatka
najlepiej sprawdzi się przestrzeń podzielona na pół – z drąż-

pokój marzeñX produkt
kiem na wieszaki i praktycznymi półkami. Pytana o trendy
wzornicze w tym asortymencie stwierdza, że klienci preferują proste i minimalistyczne rozwiązania. W kolorystyce
niezmiennie prym wiodą naturalne barwy drewna i wciąż
modna, uniwersalna biel, natomiast w przypadku młodszych dzieci rodzice chętnie wybierają meble z kolorowymi
akcentami, np. uchwytami – opowiada.
Z kolei Ewa Popławska, dyrektor marketingu marki Lenart, zwraca uwagę na fakt, że liczba brył kupowanych do
pokoi dziecięco-młodzieżowych ogólnie się zmniejsza. Nasze pociechy wolą cieszyć się przestrzenią, dlatego wybieramy
meble wielozadaniowe i oszczędzające miejsce – podkreśla.
– W mniej umeblowanych pokojach funkcję przechowywania przejmują szafy, dlatego są one coraz szersze i wyższe.
Natomiast kolorystyka staje się coraz bardziej monochromatyczna – królują biele, szarości i grafity z subtelnymi elementami w intensywnych kolorach.
O aktualne trendy w tym asortymencie zapytaliśmy też
Piotra Dobienia z firmy Dolmar. Jego zdaniem, jeśli chodzi o wzornictwo szaf to trend jest podobny jak w innych
bryłach dla tej grupy docelowej, tzn. przeważają ciekawe f
Pojemna szafa z kolekcji „Maja” (dystr.
Seart) wykonana jest z drewna
sosnowego lub brzozowego z elementami płyty MDF i zabezpieczona
białym lakierem. Bogate wyposażenie
wnętrza daje ogromne możliwości
aranżacyjne – to klient decyduje
o jego ostatecznym wyglądzie.

Marka Raumplus oferuje systemy do
przechowywania, które z powodzeniem sprawdzą się w pokoju dziecka.
Uniwersalny charakter rozwiązań,
możliwość ich personalizacji i modyfikacji sprawiają, że z upływem czasu
dopasowują się do zmieniających się
potrzeb i wieku dziecka. W pojemnej
szafie zmieści się cała dziecięca
garderoba, różne akcesoria i zabawki.
Wykończone warstwą tablicową fronty
to przestrzeń na kreatywną zabawę. Na
drzwiach można też zawiesić specjalne
kieszenie na kredę i drobne zabawki.
Fronty z naniesionym kolorowym wzorem, grafiką lub ulubionym zdjęciem
dodatkowo ożywią aranżację pokoju.

OBECNIE NAJWI}KSZk POPULARNO¥CIk
CIESZk SI} SZAFY ObPROSTEJ,
ESTETYCZNEJ FORMIE. MINIMALISTYCZNE
BRYY ATWO KOMPONUJk SI}
ZbWN}TRZAMI WbRÓ¿NYM STYLU, CO
STANOWI WARTO¥m PONADCZASOWk,
SZCZEGÓLNIE WbPOKOJU NASTOLATKA.
WARTO SKORZYSTAm ZbUSPRAWNIE
TAKICH JAK: MO¿LIWO¥m WYBORU KOLORU IbROZMIARU
KORPUSU, ORYGINALNEJ GRAFIKI NA FRONCIE CZY
DODATKOWEGO WYPOSA¿ENIA. WSZYSTKO PO TO, ABY
ZARÓWNO WYGLkD, JAK IbFUNKCJONALNO¥m SPENIAY
CODZIENNE POTRZEBY IbNAJSKRYTSZE MARZENIA. Aldona

W dwudrzwiowej,
sosnowej szafie
„Connect” z dwiema szufladami
(prod. Woood,
dystr. 9design)
połączono lekkość
skandynawskiego
designu z solidnym
wykonaniem.
Mebel ma otwory
wentylacyjne,
dzięki czemu
ubrania zachowują
świeżość przez
długi czas. Wnętrze
szafy oferuje
wiele miejsca:
drążek pozwala
na zawieszenie
dużej ilości ubrań,
a szuflady i górna
półka zapewniają
przestrzeń na
drobne przedmioty, buty, bieliznę
i swetry. Wymiary:
195x94x53 cm.

Czechowska, product manager wbğrmie Wajnert Meble.
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f kształty i kolory. Często charakterystyczny detal czy kolor
danej kolekcji powtarza się w biurkach, szafach i innych
elementach – zauważa. – Natomiast jeśli chodzi o funkcjonalność to szafa musi być przede wszystkim pojemna. To
nie mebel designerski tylko funkcjonalny. Może być ładna
i ustawna, ale prędzej czy później i tak stanie się za mała,
dlatego ważne, by pomieściła dużo rzeczy. Istotna jest też
jej uniwersalność: obecność zarówno półek, jak i drążka,
a także możliwość modyfikacji wnętrza, np. wysokości półek itp.
STABILNOŚĆ TO PODSTAWA
W opinii Anny Dobrzyckiej, dyrektor firmy 9design,
wybierając szafę do pokoju dziecka należy kierować się
głównie względami praktycznymi oraz bezpieczeństwem.
Mebel musi być stabilny, aby nie przewrócił się na naszego
malucha – podkreśla. – Regulowane drążki i półki pozwolą
na dostosowanie go do wzrostu dziecka, by mogło samo wygodnie sięgać po swoje ubrania. Dzięki takiemu rozwiązaniu
szafa dłużej mu posłuży. Dodaje, że obecnie klienci stawiają

Popularna wśród klientów IKEA, dość niska szafa
z serii „Stuva” doskonale sprawdzi się w pokoju
młodszego dziecka. Jest też wystarczająco
głęboka, by pomieścić standardowej wielkości
wieszaki na ubrania nastolatka. Drzwi szafy
zostały dla bezpieczeństwa zaprojektowane tak,
by miały zaokrąglone narożniki oraz wycięte
uchwyty o gładkich krawędziach. Regulowane
nogi zapewniają stabilność mebla nawet na
nierównej podłodze.

Szafa „Arlette”
z oferty
Westwing
wykonana
jest z afrykańskiego
drewna
dębowego
(tanganika),
drewna
tulipanowca
i drewna
topolowego.
Wymiary: długość – 158,
głębokość
– 56, wysokość – 197
cm. Cena
– 3.599 zł.

Przykładem niestandardowej, a zarazem
praktycznej szafy do pokoju dziecka jest
garderoba „Ikar 05” z oferty firmy Szynaka
Meble. Ten niezwykle przestronny model
pozwala na swobodne wejście dziecka do
środka i samodzielne utrzymanie porządku.
We wnętrzu znajdują się z jednej strony dwa
łatwo dostępne drążki, a z drugiej – półki.
Uwagę użytkowników zwraca nowoczesne
połączenie kolorystyczne grafitu, bieli
i „Sosny Avola”. Do szafy klienci samodzielnie
wybierają kolory uchwytów, które podkreślają temperament dziecka.

„Deko” to kolekcja z przesuwnymi
drzwiami z oferty firmy Wajnert Meble.
Szafę można zaprojektować zgodnie
z indywidualnymi preferencjami – to
rozwiązanie doskonale sprawdzi się
w pokoju nastolatka. „Deko” oferuje
możliwość wyboru estetyki mebla: od
klasycznych frontów imitujących drewnianą powierzchnię, poprzez lustra,
aż po kolorowe grafiki, które mogą
nadać aranżacji wielowymiarowość
i oryginalny styl.

DECYDUJkC SI} NA SZAF} DO POKOJU DZIECI}CEGO, WARTO ZWRÓCIm UWAG}
NA TO, CZY ZOSTAA ZAPROJEKTOWANA WbSPOSÓB UMO¿LIWIAJkCY DZIECKU
SAMODZIELNk DBAO¥m ObPORZkDEK WbPOMIESZCZENIU. SZAFA NIE POWINNA
BYm ZBYT WYSOKA, ZWASZCZA WbPOKOJU MODSZEGO DZIECKA, TAK BY MOGO
ONO SI}GAm PO UBRANIA BEZ POMOCY RODZICA. Katarzyna Jaros-Puzio, dekorator
wnÚtrz ibprojektant IKEA.
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Szafa narożna „Cubico CU20” z oferty firmy Dolmar pełni funkcję mini
garderoby – można wejść do jej wnętrza, w którym znajdują się zarówno
półki, jak i drążki na wieszaki. Model można opcjonalnie doposażyć
w oświetlenie z czujnikiem ruchu.

Szafa „Dennis” (prod. Woood,
dystr. Akademia Architektury)
wykonana jest ze szczotkowanego
drewna sosnowego. To model
utrzymany w skandynawskim
stylu, który ociepli każde wnętrze.

Pojemna, nowoczesna szafa „Nepo” z oferty Black
Red White rozwiąże problemy z przechowywaniem garderoby. Wnętrze mebla można
wyposażyć w dodatkowe półki i w ten sposób
zapewnić wygodne miejsce na bluzy czy swetry.
Dwie praktyczne szuflady pomieszczą natomiast
wszystkie drobiazgi.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, Pinio w najnowszej kolekcji „Calmo” ponownie zastosował system cichego zamykania drzwi,
który jest ważny podczas porannego pośpiechu, zwłaszcza gdy dziecko
dzieli pokój z rodzeństwem. Szafa z tej kolekcji jest standardowo
podzielona na dwie przegrody pionowe, półki różnych wysokości i drążek. W miarę potrzeb można dokupić dodatkowe półki i aranżować jej
wnętrze według własnego uznania. Dzięki temu, szafa „Calmo” sprosta
zmieniającym się potrzebom dzieci różnych płci i wieku.

na funkcjonalne rozwiązania, wybierając szafy modułowe,
które z czasem można łatwo rozbudować o kolejne elementy. Na rynku dostępnych jest wiele modeli, ale szczególnym
powodzeniem cieszą się te w kolorze jasnego drewna, neutralnej bieli lub z kolorowymi drzwiami – opisuje aktualne
preferencje klientów Anna Dobrzycka.
Marta Suchodolska, dyrektor kreatywna Westwing, uważa, że szafa, zwłaszcza wnękowa, jest dla dziecka meblem...
nudnym. Ale front szafy ma szansę zmienić to postrzeganie,
dlatego postawmy na jego odpowiednie wykończenie, np. na
front w formie tablicy, po której można pisać i rysować – radzi. – Jeszcze ciekawszy jest front w postaci tablicy magnetycznej. Dzięki takim rozwiązaniom dziecko może każdego dnia
wykazywać swoją kreatywność. Z jej obserwacji wynika, że
dzieci uwielbiają także meble „kombajny”, w których szafa
jest tylko elementem zintegrowanym z łóżkiem czy biurkiem. To rozwiązanie bardzo funkcjonalne, idealne do małych pomieszczeń – puentuje. d

Szafa-garderoba z kolekcji „Pok” marki Lenart zaprasza do środka. Znajdziemy w niej
pięć głębokich półek, dwa drążki na ubrania oraz toaletkę z półkami i wysokim lustrem.
Otwarcie drzwi automatycznie włączy energooszczędne oświetlenie ledowe.
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Prawidïowa postawa
to podstawa
Przy zakupie krzesła, na którym dziecko ma
siedzieć przy biurku, warto skupić się na modelach
umożliwiających zachowanie właściwej postawy.
A n n a

Ż a m o j d a

Każdy fotel obrotowy „Fan” (prod. Profim, dystr. Akademia Architektury) może otrzymać unikalny wygląd.
Klienci mają do wyboru różne rodzaje i kolory materiału
obiciowego oraz różne warianty i kolory bazy.

Fotel „Berri” z oferty firmy Kettler ma regulowaną wysokość siedziska
i oparcia, co zapewnia ergonomiczną pozycję. Regulacja oparcia (zdjęcie po prawej) umożliwia ustawienie właściwej głębokości siedziska,
aby dziecko siedząc na fotelu miało całe stopy oparte na podłodze
i jednocześnie wygodnie opierało się o oparcie. Fotel charakteryzuje
duży zakres regulacji, co pozwala na swobodne korzystanie z niego
osób o wzroście od 110 do prawie 190 cm. „Berri” dostępny jest w wielu
opcjach kolorystycznych, które szybko trafiają w gusta najmłodszych
klientów.

„Ministyle” z oferty Grupy Nowy Styl to obrotowe krzesło przeznaczone
dla dzieci w wieku 6-9 lat, do 130 cm wzrostu i 45 kg. Ma możliwość
regulacji wysokości siedziska i oparcia, a także odległości oparcia od
siedziska, co zapewnia zdrową postawę. Grupa Nowy Styl wychodzi
naprzeciw oczekiwaniom najmłodszych i wprowadza nowe tapicerki
z motywami z popularnych bajek. Oprócz standardowych wariantów
(m.in. piłkarze, piraci, supergwiazda, kierowca Formuły 1, księżniczka),
od III kwartału br. są też dostępne nowe projekty, tworzone przy
współpracy z firmą Mattel, która ma w portfolio takie marki, jak Barbie
i Hot Wheels.
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FOTELE DBAJkCE
ObWA¥CIWk
POZYCJ} PRACY PRZY
BIURKU NIE MAJk
PODOKIETNIKÓW, KTÓRE
DZIECI WYKORZYSTUJk
DO PODPIERANIA SI},
CZ}STO NA JEDNk,
WYGODNk DLA SIEBIE
STRON}, CO WbDU¿SZEJ
PERSPEKTYWIE
PROWADZI DO
SKRZYWIE KR}GOSUPA
IbWAD POSTAWY.
Piotr Suchodolski, retail
manager wbğrmie Kettler.

pokój marzeñX produkt
Dobre Krzesła to
unikatowa kolekcja
wygodnych krzeseł
wspierających zachowanie prawidłowej
postawy siedzącej.
Ich charakterystyczny kształt został
opracowany przez
zespół naukowców
z zakresu ergonomii,
fizjoterapii i ortopedii.
Szeroka oferta komponentów pozwala na
dopasowanie krzeseł
do każdej wysokości
blatu biurka i wzrostu
użytkownika.
W danym rozmiarze
krzesło odzwierciedla
naturalne ułożenie
kręgosłupa, ucząc
dobrych nawyków.
W tym roku w ofercie
Entelo pojawiła się
nowa kolekcja „Storia”,
której motywy wybrały dzieci w wieku
5-11 lat.

Agata Brudnicka,
specjalista ds. rozwoju produktu wbğrmie Entelo:
WybierajÈc krzesïo dla dziecka, rodzic powinien wziÈÊ pod
uwagÚ aspekty ergonomiczne, bowiem wygodne siedzenie daje
lepsze efekty wbnauce. Musimy pamiÚtaÊ, ĝe dzieci wbpozycji
siedzÈcej spÚdzajÈ coraz wiÚcej czasu (od 5 do nawet 10 godzin), wskutek czego roĂnie tendencja do wad
ibbïÚdów postawy. Problemem przy zakupie
krzesïa staje siÚ niekiedy wysokoĂÊ blatu
biurka, czÚsto nieregulowana, wskutek czego
blat znajduje siÚ na wysokoĂci 70bcm abnogi
dziecka ,,wiszÈ wbpowietrzu”. WybierajÈc
krzesïo, pamiÚtajmy obfunkcjonalnoĂci, wysokoĂci uïoĝenia
poszczególnych uwypukleñ,
wysokoĂci blatu biurka, jakoĂci
wykonania czy dobranych
komponentach.

Młodzieżowe krzesło obrotowe „Proxima
Cross” z oferty Black Red White jest
wyposażone w płynną regulację wysokości
za pomocą podnośnika pneumatycznego.
Możliwość pełnego przystosowania mebla
do użytkownika zapewnia dodatkowa opcja
regulacji wysokości oraz kąta odchylenia
oparcia.
Krzesło „Lars” (prod. LaForma, dystr. 9design) ma wyrazisty kształt i jest dostępne
w wielu wariantach kolorystycznych, m.in.
w czerni, turkusie, czerwieni i bieli. Subtelne oparcie i siedzisko tworzą jedną całość,
która wspiera się na czterech wygiętych nogach zakończonych kółkami. „Lars” pozwala
na stworzenie wygodnego i eleganckiego
kącika do nauki. Wymiary: wysokość
– 82, szerokość – 48, głębokość
– 56 cm. Zastosowane materiały: skóra syntetyczna,
plastik i metal.

Popularne wśród klientów IKEA, ergonomiczne krzesło młodzieżowe „Vimund” ma elastyczne oparcie oraz regulowaną głębokość
i wysokość siedziska. Dzięki temu można je idealnie dopasować do
potrzeb dziecka. Bezpieczne kółka, wyposażone we wrażliwy na
nacisk mechanizm hamulca, utrzymują krzesło w miejscu podczas
siadania i wstawania.

Kr
Krzesło
z kółkami „Pullma”
z oferty Westwing wykonane
jest z metalu i plastiku. Wymiaje
ry: szerokość – 50, głębokość
ry
– 48, wysokość – 81 cm. Cena
– 569 zł.

Krzysztof Godlewski, koordynator ds. sieci meblowych ibwycen, Grupa Nowy Styl:
NajwaĝniejszÈ rzeczÈ wbkrzeĂle, zbktórego na co dzieñ korzystamy przy biurku, jest moĝliwoĂÊ jego regulacji.
Wbokresie, wbktórym ksztaïtuje siÚ postawa dziecka, waĝne jest zapewnienie mu mebli speïniajÈcych podstawowe zasady ergonomii ibwspierajÈcych zdrowy rozwój. Jednak wygodne ibfunkcjonalne krzesïo na nic siÚ zda,
jeĂli odpowiednio go nie ustawimy. Dlatego naleĝy dziecku pomóc dobraÊ wïaĂciwÈ wysokoĂÊ krzesïa iboparcia
oraz wyregulowaÊ oddalenie oparcia od siedziska tak, ĝeby stopy swobodnie opieraïy siÚ na podïodze, abnogi
wbkolanach byïy zgiÚte pod kÈtem 90°. Taki kÈt naleĝy takĝe zachowaÊ pomiÚdzy poĂladkami ibplecami. Jeĝeli
biurko jest za wysokie do takiej postawy, moĝna pomyĂleÊ obdodatkowym podnóĝku. Ustawienia krzesïa trzeba
zmieniaÊ wraz ze wzrostem dziecka –bnaleĝy je korygowaÊ przynajmniej raz na póï roku.
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Zbliżający się rok szkolny sprawia,
że na rynku rośnie zainteresowanie
biurkami dedykowanymi dla dzieci
i nastolatków. W przypadku tej
grupy mebli, głównymi kryteriami
wyboru powinny być ergonomia
i funkcjonalność.

Sezon na biurka
rozpoczÚty
A n n a

Ż a m o j d a

Biurko z kolekcji „Almond” to
propozycja firmy Wajnert Meble. Wyważony minimalizm
zapewniają szuflady i półka
nowocześnie wkomponowana w bryłę. Do produkcji kolekcji „Almond” wykorzystana
została wysokiej jakości płyta
laminowana, odporna na
przebarwienia i zarysowania, dlatego meblom tym
niestraszne są dziecięce oraz
młodzieżowe gry, zabawy
i kreatywne projekty.

Ostatnio wśród klientów
marki Pinio furorę robią
meble „Calmo”. Biurko z tej
kolekcji daje dużo możliwości
aranżacyjnych – może stać
samodzielnie lub z kontenerkiem, który można dokupić.

Urządzając pokoje najmłodszych członków rodziny, klienci IKEA chętnie wybierają lekkie meble
z kolorowymi akcentami oraz możliwością regulacji, takie jak np. biurko z serii „Påhl”. Dzięki trzem
różnym wysokościom zmienianym za pomocą pokrętła, mebel „rośnie” razem z dzieckiem. Praktyczne
uchwyty na kable, umieszczone między przednimi a tylnymi nogami, pomagają utrzymać porządek pod
biurkiem, a dostępna w serii dodatkowa półka ułatwia przechowywanie przyborów szkolnych, książek
i zabawek.

B

iurko w dziecięcym lub młodzieżowym
pokoju pełni bardzo istotną funkcję, gdyż
stanowi nie tylko miejsce do nauki i pracy,
ale również do realizacji twórczych projektów – mówi Aldona Czechowska, product
manager w firmie Wajnert Meble. – Liczy
się nie tylko jego wygląd, ale przede wszystkim funkcjonalność. Wybierając biurko przeważnie zwracamy uwagę na to,
aby blat miał wystarczającą powierzchnię, jednak warto wziąć
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pod uwagę kreatywność dzieci, która nie zna granic, dlatego
postawmy na model wykonany z najwyższej jakości komponentów, z solidnym, odpornym na przebarwienia i zarysowania blatem.
Marta Gajda z Akademii Architektury podkreśla, że biurko przeznaczone dla dziecka musi być przede wszystkim
funkcjonalne: mieć duży, zapewniający swobodę pracy blat
i dużo miejsca do przechowywania. Należy zwrócić uwagę
także na trwałość materiałów, z jakich zostało wykonane oraz

pokój marzeñX produkt
możliwości dopasowania go do potrzeb dziecka, które zmieniają się wraz z wiekiem – dodaje.
Zdaniem Ewy Popławskiej, dyrektor marketingu marki
Lenart, najważniejszą kwestią w biurkach jest ergonomia
ich użytkowania. Przede wszystkim warto postawić na funkcjonalny, odpowiednio duży blat, który powinien być dostosowany do zainteresowań dziecka – zauważa. – W przypadku dzieci energicznych, uzdolnionych sportowo dobrym
rozwiązaniem będą biurka o kompaktowych rozmiarach,
przydatne raczej tylko do nauki i odrabiania lekcji. Ale już
dzieciom, które sporo czasu spędzają na pracach manualnych powinniśmy zapewnić naprawdę dużo miejsca do komfortowej pracy pozalekcyjnej. W tym wypadku sprawdzą się
biurka z rozkładanymi blatami. W pokoju dziecięcym trudno jest zadbać o porządek, dlatego przydadzą się różnego rodzaju schowki w blacie, kontenerki z szufladami, dostawiane
pomocniki czy obszerne półki nad biurko. Ważną kwestią
jest także wysokość biurka i odpowiednio dużo miejsca na
wsunięcie krzesła. Coraz rzadziej korzystamy z tradycyjnych f

Ponadczasowe
połączenie bieli
i dębu sprawia,
że biurko „Modai”
(prod. Black Red
White) doskonale
sprawdzi się
w pokoju dziecka.
W zależności od
tego, ile miejsca
potrzebujemy,
możemy wybrać
jeden z sześciu
ergonomicznych zestawów
w rozmiarach od XS do XXL (na zdjęciu – wersja w rozmiarze
XXL). Mebel jeszcze bardziej zyska na funkcjonalności, gdy wyposażymy go
w elementy dodatkowe: nadstawkę, panel i blaszane pojemniki.

Szwajcarskie meble modułowe USM-Haller
(dystr. Akademia Architektury) to unikatowy system
wykonany z modułów stalowych, łączników pionowych i poziomych oraz specjalnej
uniwersalnej kulki. Konstrukcja zbudowanego z tego systemu biurka umożliwia jego
wielokrotne przebudowywanie i dostosowywanie do potrzeb dziecka.

Klienci oczekują coraz większej funkcjonalności mebli i pełnego wykorzystania
przestrzeni, którą dysponują. Odpowiedzią na takie potrzeby są nowatorskie
rozwiązania szwajcarskiej firmy Hasena
(dystr. JMB Design). Modułowe łóżka,
które „rosną” wraz z dzieckiem, można
łatwo zmienić z „placu zabaw” w miejsce
do nauki. Biurko zintegrowane z łóżkiem
to optymalizacja wykorzystania niewielkiej przestrzeni w pokoju dziecięcym.
Poza tym, które dziecko nie marzy
o spaniu na piętrze?

Niezwykle funkcjonalna forma biurka
z regałem obrotowym z kolekcji „Wow”
(prod. Szynaka Meble) pozwala
zaaranżować przestrzeń sprzyjającą rozwojowi dziecka. To propozycja dla osób
szukających praktycznych, a zarazem
niebanalnie prezentujących się mebli.

BIURKO JEST NIEZWYKLE WA¿NYM ELEMENTEM WYPOSA¿ENIA POKOJU
DZIECI}CEGO. JEGO FUNKCJONALNO¥m, ODPOWIEDNIO DOBRANE WYMIARY
IbKSZTAT SPRAWIk, ¿E DZIECKO B}DZIE CH}TNIE SP}DZAO PRZY NIM CZAS.
WYPOSA¿ONE WbSZUFLADY, SZAFKI IbPÓKI, ZAPEWNI DZIECKU NAJWY¿SZY
KOMFORT IbRADO¥m U¿YTKOWANIA. Rafaï Trawiñski, koordynator marketingu wbğrmie
Szynaka Meble.
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f komputerów, dlatego nie potrzebujemy już wysuwanych blatów na klawiaturę.
Opinię tę potwierdza Piotr Dobień z firmy Dolmar:
Zdecydowanie odchodzi się od modeli z miejscem na komputer stacjonarny na rzecz wszechobecnych laptopów. Przy
zakupie biurka chyba najważniejsza jest ergonomia pracy,
dlatego warto usiąść przy nim i sprawdzić czy blat jest wystarczająco duży, czy jego wysokość jest odpowiednia i czy
wszystkie szafki oraz szuflady są pod ręką.
CO W MODZIE PISZCZY?
Piotr Suchodolski, retail manager w firmie Kettler,
zgadza się z innymi ekspertami z branży, mówiąc, że
podstawowym kryterium wyboru biurka, szczególnie dla
dzieci rozpoczynających naukę, powinna być jego funkcjonalność. Równie ważną rolę odgrywa jednak design
– podkreśla. – Szeroka oferta wzornictwa i kolorystyki
umożliwia wybór modelu zgodnego z naszymi wymaganiami. Obecnie rodzice wybierają biurka w kolorach jasnych,
Oryginalna konstrukcja
biurka „Sirsey” z oferty Forte
tworzy zarówno kreatywną,
jak i komfortową przestrzeń
do nauki. Mebel wyposażony
został w przestronny blat,
otwartą półkę oraz szafkę
z dwiema przegrodami, w których znajdzie
się miejsce na wszelkie książki, zeszyty i pozostałe szkolne akcesoria.
Wymiary: szerokość – 120, głębokość – 60, wysokość – 73,5 cm.

Sosnowe biurko z kolekcji „Lily”, pokryte białym woskiem z widoczną strukturą drewna
(dystr. Seart) przypadnie do gustu nawet najbardziej wymagającym użytkownikom.
Model spełnia zasady ergonomii i sprawdza się na każdym etapie rozwoju dziecka.
Mebel wyprodukowano według najwyższych standardów jakości i bezpieczeństwa,
zgodnie z normą DIN 18025.

Biurko „Louis”
z oferty Westwing
ma następujące
wymiary: szerokość
– 48, długość – 120,
wysokość – 72 cm.
Cena – 549,90 zł.

Biurko z serii „Logo” firmy Kettler ma regulację wysokości blatu w zakresie 54-83 cm,
co umożliwia korzystanie z niego przez cały okres edukacji dziecka. Najniższy poziom
położenia blatu to optymalna wysokość dla dzieci o wzroście 110-120 cm, zaczynających naukę w szkole podstawowej, a najwyższy
pozwala pracować przy biurku osobie o wzroście
nawet powyżej 200 cm. Obszerny blat (115x68
cm) umożliwia wygodne odrabianie lekcji.
Istotną funkcją jest możliwość ustawienia jego
dowolnego
g kąta
ą (do
( 35˚),), ułatwiającego
ją g dziecku
pisanie lub rysowanie.

„Emmy” (dystr. Le Pukka Concept Store) to nowoczesne biurko w skankandynawskim stylu. Połączenie bieli z drewnem jest idealnym rozwiązaązaniem dla osób ceniących sobie północne wzorce. Proste biurko z trzema
zema
wygodnymi szufladami spełni oczekiwania każdego nastolatka. Model
odel
„Emmy” występuje w dwóch wymiarach. Cena – 1.199 zł.
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OBECNIE RODZICE NAJWI}KSZk UWAG} ZWRACAJk NA TRWAO¥m MEBLI,
PONIEWA¿ CHCk, BY SU¿YY ICH DZIECIOM DUGI CZAS. JEST TO WA¿NE
SZCZEGÓLNIE WbPRZYPADKU BIURKA – MEBLA INTENSYWNIE EKSPLOATOWANEGO
PRZEZ UCZNIÓW. UWA¿NO¥m PRZY WYBORZE JEST ISTOTNA TAK¿E ZE WZGL}DU
NA ZDROWIE DZIECKA, GDY¿ NIEWA¥CIWE WYMIARY BIURKA MOGk ZASZKODZIm
KR}GOSUPOWI. Magdalena Wrzosek, PR manager marki Pinio.

Biurko z kolekcji „Kółko i Krzyżyk” z oferty firmy Kolorowychsnow.pl wykonane jest ze sklejki brzozowej a fronty szuflad
– z lakierowanej płyty MDF. Szczególną ozdobą mebla jest
odejście od klasycznych uchwytów przy szufladach na rzecz
wydrążonych kształtów, które przywodzą na myśl zabawę
w kółko i krzyżyk. Jeden bok biurka (dowolnie wybrany) może
być pomalowany farbą tablicową, co pozwala na zostawianie
różnych notatek, rysunków itp. Trzy pojemne szuflady to
idealny schowek na wszystkie potrzebne rzeczy.

Powierzchnię biurka
„Tecto” marki Lenart możemy
podwoić dzięki otwieranemu
blatowi. Duże ułatwienie
pracy zapewni także wysuwana spod biurka szuflada na
drukarkę lub inne akcesoria. W jego bryłę
p
j
wkomponowano
również trzyy ppojemne
szuflady.y

Biurko „Tipi” marki Woood (dystr.
9design) to klasyczny mebel o bardzo skandynawskim charakterze.
Jego lekkość osiągnięto poprzez
połączenie bieli i jasnego drewna
sosnowego. Na uwagę zasługują
ergonomiczna forma i ciekawe
detale, np. wycięcia zamiast standardowych uchwytów. Wymiary:
75x110x55 cm.

często białym,
b ł
co w zestawieniu ze stalowym,
l
srebrnym stelażem daje efekt mebla w nowoczesnym stylu. Poza tym,
cały czas obserwujemy duże zainteresowanie klientów
biurkami wykończanymi materiałami w kolorze drewna.
Tutaj także dominują kolory jasne, takie jak buk czy klon.
Elementami, które wnoszą trochę żywszej kolorystyki są
różnego rodzaju dodatki do biurek, np. zielone, różowe czy
niebieskie narożniki blatów i kontenerków. Wszystko to
sprawia, że w dość łatwy sposób możemy dostosować biurko do wystroju pokoju i dodatkowo, w dowolnym czasie
zmienić dekorację na inny kolor.
Zdaniem Katarzyny Walasek-Palmąki z działu marketingu firmy Seart, atrakcyjny wygląd biurek dziecięcych
musi iść w parze z bezpieczeństwem i funkcjonalnością.
Łącząc te trzy główne kryteria rodzice wybierają biurka,
które spełniają wysokie normy bezpieczeństwa i mają możliwość modyfikacji czy rozbudowy. Dzięki temu, można w łatwy sposób dostosować biurko do wieku dziecka – podsumowuje. d

Futuro „F14” (prod. Dolmar)
to szerokie biurko, które
dzięki specjalnemu mechanizmowi można szybko
przekształcić w łóżko bez
konieczności porządkowania
rzeczy na blacie. Pozwala to
zaoszczędzić sporo miejsca
w pokoju dziecka.

Nieduże
biurko
z zestawu
„Vision”
(prod.
Malow)
ma lekką
formę
i wyposażone jest w dwie szuflady na podręczne przybory. Dekoracyjną
perforację można dobierać według indywidualnych upodobań.
Zastosowany w biurku system „Tip-On” pozwala otwierać szuflady bez trudu, zbędne jest więc montowanie uchwytów – wystarczy lekko nacisnąć front
a szuflada otwiera się automatycznie. Aby ją zamknąć, należy front delikatnie docisnąć.
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Na czas relaksu
„Lycksele Håvet” z oferty IKEA to mały i łatwy do ustawienia
fotel, który bez trudu rozkłada się w pojedyncze łóżko. Giętki
materac z pianki o wysokiej sprężystości i lateksu naturalnie
dopasowuje się do kształtów ciała. Pokrycie można zdjąć
i wyprać w pralce, dzięki czemu łatwo utrzymać je w czystości. W ofercie dostępne są także dodatkowe pokrycia na
zmianę, co pozwala łatwo odmienić wygląd mebla i pokoju.
Cena – 799 zł.

W pokojach dziecięcych i młodzieżowych coraz
częściej pojawiają się meble wypoczynkowe,
na których młody człowiek może odpocząć,
poczytać książkę czy posłuchać muzyki.
Wyróżniają się interesującymi formami,
żywą kolorystyką i ciekawymi funkcjami,
pozwalającymi korzystać z nich na różne
sposoby.
A n n a

Ż a m o j d a

Kompaktowa sofa „Bunio” z oferty Black Red
White wyposażona jest w funkcję spania
i pojemnik na pościel. Wypełnione kieszeniowo poduszki oparciowe dopasowują się
do ciała i umożliwiają pełny relaks. Stabilnemu podparciu służą wysokie podłokietniki
i oparcie zapewniające prawidłową pozycję
podczas siedzenia. Sofa „Bunio” dostępna
jest w trzech kolorach.

Wyróżniona wieloma międzynarodowymi
nagrodami, wielofunkcyjna sofa „Revolve”
chorwackiej marki Prostoria (dystr. Le Pukka
Concept Store) łączy potrzebę wypoczynkową z funkcją spania. Dzięki jednemu
przełożeniu o 180˚, sofę można przekształcić
w łóżko. To produkt bardzo wysokiej jakości,
wykonany z najlepszych materiałów. Cena
– ok. 7.000 zł.

„Lulu” marki Miuki to mała prostokątna poducha, puf
przeznaczony dla dzieci do 10 roku życia. Może pełnić
funkcję leżanki (szezlonga), ułożona na płasko staje
się materacem, a przełamana i ustawiona przy ścianie
zmienia się w niskie siedzisko z wysokim oparciem
o zmiennym kącie nachylenia. Model wyposażony
jest w metalowy okrągły uchwyt ułatwiający przenoszenie. Puf składa się z zewnętrznego pokrowca,
który można zdjąć i uprać w pralce oraz wewnętrznego wkładu z granulatem. Pokrowiec
zewnętrzny może być uszyty z wielu
różnych tkanin. Na zdjęciach
zaprezentowana jest wersja
z tkaniny „Mild”.
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„Titti” (prod. Bonaldo, dystr. Akademia Architektury)
nie tylko świetnie prezentuje się jako kanapa, ale dzięki
otwieranej bazie można ją wyposażyć w dodatkowe,
wysuwane łóżko. Model dostępny jest w szerokiej gamie
materiałów i kolorów.

Najnowszą propozycją firmy Libro, skierowaną do dzieci i młodzieży jest „Modulo”,
dostępny w sieci Agata. Cechą wyróżniającą tę sofę jest nadruk tworzący niepowtarzalny wzór. Wszystkie poduszki mogą być wykonane w dowolnej tkaninie ze
wzornika. Dzięki temu można dopasować mebel do wystroju pokoju i upodobań
dziecka. Siedzenie i oparcie wypełniono sprężyną bonnellową, co zapewnia wysoki
komfort nie tylko siedzenia, ale także spania na obu elementach sofy. Poduchy luźne wypełnione są mieszaniną frytki i granulatu silikonowego. Mebel ma estetyczny
pojemnik na pościel, wykonany z białej laminowanej płyty. W sofie zastosowano
wspomaganie otwierania, tzw. automat. Wymiary: 193x91x88 cm, powierzchnia
spania – 193x134 cm.
Dla rozwijania wyobraźni,
wzbudzania kreatywności
i do zabawy idealny będzie
fotel z kolekcji „Maja”
(dystr. Seart). Model
dostępny jest w czterech
wariantach kolorystycznych. Fotel świetnie
dopełni wnętrze pokoju
dziecięcego, szczególnie
sprawdzi się na małej
powierzchni.

Worek-siedzisko „Puzzle”
z oferty Westwing
wykonany jest
z poliestru.
Wymiary: długość
– 75 cm, wysokość
– 70 cm, szerokość
– 75 cm.
Cena – 999 zł.

Puf „Ball” (prod. LaForma, dystr. 9design) w oczywisty sposób nawiązuje
do piłki nożnej, ale to nie oznacza, że można na nim jedynie oglądać rozgrywki sportowe. To design, który zaraża pozytywną energią, przełamuje
schematy i napełnia wnętrze kolorem. „Ball” nie tylko ciekawie wygląda,
ale jest przede wszystkim niezwykle wygodny. Siedzisko samo dopasowuje się do wymagań użytkownika, jest idealnie miękkie i komfortowe.
Wymiary: 90x90x90 cm, waga – 4,6 kg.
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Dwa ïóĝka wbjednym
Łóżko to mebel niezbędny w pokoju dziecięcym i młodzieżowym. Coraz
popularniejszą alternatywą dla ich tradycyjnych modeli są rozwiązania
typu „2 w 1”, zapewniające dodatkowe miejsce do spania, wysuwane spod
głównej konstrukcji.
A n n a

Ż a m o j d a

Wybierając łóżka z dodatkowym materacem wsuwanym pod główną konstrukcję
zaoszczędzimy sporo miejsca w pokoju. W kolekcji „Pok” marki Lenart znaleźć można
model z szufladą i drugim materacem oraz pojemnikiem na pościel, który może posłużyć
jako mebel dla dwójki rodzeństwa lub jako łóżko gościnne.

D

zięki mocnym konstrukcjom i dobrym
materacom, podwójne łóżka mogą z powodzeniem pełnić rolę pełnowartościowego łóżka dla rodzeństwa i tak bardzo
często się dzieje, choć raczej w przypadku młodszych dzieci – mówi Ewa
Popławska, dyrektor marketingu marki Lenart. – Starsze
potrzebują więcej niezależności i osobistej przestrzeni, dlatego wybierają podwójne łóżka, ale z myślą o przenocowaniu
przyjaciół. W każdym z tych przypadków, takie rozwiązanie
pozwala na bardzo dużą oszczędność miejsca. Dodaje, że podwójne łóżka powinny mieć schowki na pościel, dzięki którym po schowaniu pościeli łóżko może pełnić funkcję mebla
wypoczynkowego.
Zdaniem Agnieszki Sikorskiej, menedżera ds. aranżacji
wnętrz w firmie Black Red White, łóżka z dodatkowym,
wysuwanym spaniem są idealne dla dwójki dzieci szczegól-
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Łóżka z dodatkowym, wysuwanym spaniem sprawdzą się przede wszystkim wtedy, gdy
przyjmujemy na noc gości. Do pokoju dziecięcego i młodzieżowego świetnie pasować
będzie łóżko rozkładane „Hemnes”, chętnie wybierane przez klientów IKEA. Mebel ma
trzy szuflady, w których można schować np. pościel. To dostępne w szarości i bieli łóżko,
w ciągu dnia może posłużyć jako sofa.

pokój marzeñX produkt
nie wtedy, gdy pokój ma małą powierzchnię, a każdy metr
kwadratowy jest odpowiednio zagospodarowany. Dzięki
wysuwanej szufladzie z materacem można zaoszczędzić wiele miejsca, a przy tym zapewnić najmłodszym spokojny sen
– zauważa. – Co więcej, w przypadku małoletniego, niespodziewanego gościa na noc, nie musimy się martwić o organizację dodatkowego miejsca do spania.
Podobne przemyślenia na temat tego typu mebli ma
Piotr Dobień z firmy Dolmar: Łóżka z dodatkowym spaniem
mają różne zastosowanie. Przede wszystkim możemy je wykorzystać w małych pokojach zajmowanych przez rodzeństwo
– to bezpieczniejsza alternatywa dla łóżek piętrowych. Musimy tylko pamiętać, że potrzebne jest miejsce do rozłożenia
drugiego spania. Poza tym, może to być okazjonalne spanie
dla kolegi czy koleżanki w pokoju jednoosobowym.
Także w opinii Marty Gajdy z Akademii Architektury,
łóżka z dodatkowym, wysuwanym spaniem sprawdzają się
w sytuacji, kiedy brakuje nam przestrzeni na drugie łóżko f

Ó¿KO ZbDODATKOWk,
WYSUWANk FUNKCJk SPANIA
TO BESTSELLER W¥RÓD Ó¿EK
DZIECI}CYCH. TAKI MODEL
JEST WYGODNk OPCJk DLA
NIESPODZIEWANYCH GO¥CI.
TO TAK¿E OSZCZ}DNO¥m
MIEJSCA WbPOKOJU Ib¥WIETNE
ROZWIkZANIE DO WSPÓLNEGO OGLkDANIA
TELEWIZJI. TAKA FUNKCJA JEST NIEZB}DNA
WbPOKOJU DZIECI}CYM. WbPRZYPADKU Ó¿EK
TEGO TYPU ISTNIEJE MO¿LIWO¥m DOKUPIENIA
SAMEJ SKRZYNI NA PO¥CIEL.

Katarzyna Kuěma, wïaĂcicielka ğrmy Le Pukka Concept
Store.

Minimalistyczne łóżko „Talia”
z wysuwanym dolnym materacem (dystr. Le Pukka
Concept Store) doskonale sprawdzi się w nowoczesnej sypialni rodzeństwa, w której
każdy metr kwadratowy jest na wagę złota. Mebel wykonano z lakierowanej płyty
MDF w kolorze białym. Materac jest dodatkowym i osobno sprzedawanym elementem
wyposażenia. Cena łóżka „Talia” to 999 zł.

Awaryjne spanie dla koleżanki? Nie ma sprawy!
W modelu „Pully” marki Hasena (dystr. JMB Design)
powierzchnię spania łatwo dwukrotnie zwiększyć przez
wysunięcie dodatkowego łóżka spod tego używanego
na co dzień.
Łóżko „Caps” z oferty firmy Black
Red White to wyjątkowa propozycja
dla dwójki dzieci. Dzięki wysuwanej
przestrzeni z materacem można
zaoszczędzić wiele miejsca a przy
tym zapewnić najmłodszym
spokojny sen.

W DZIECI}CYM LUB MODZIE¿OWYM POKOJU DOSKONALE SPRAWDZI SI}
Ó¿KO ZbDODATKOWYM, WYSUWANYM MATERACEM. TO NIE TYLKO DOBRE
ROZWIkZANIE DO POKOJU RODZESTWA, ALE RÓWNIE¿ WbSYTUACJI,
KIEDY U NASZEGO DZIECKA NA NOC ZOSTAJE KOLE¿ANKA LUB KOLEGA.
RANO SZUFLAD} ZbMATERACEM MO¿NA ATWO WSUNkm, POWI}KSZAJkC
PRZESTRZE DO ZABAWY. Anna Dobrzycka, dyrektor 9design.
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Rama
łóżka „Otta”
z oferty Westwing
wykonana jest
z litego drewna sosnowego.
Wymiary: długość – 203,5 cm,
szerokość – 96 cm, wysokość – 61,5 cm.
Cena – 1.659 zł.

ZAKUP Ó¿KA ZbDODATKOWYM,
WYSUWANYM SPANIEM WARTO
ROZWA¿Ym, JE¥LI JESTE¥MY
POSIADACZEM NIEWIELKIEGO
MIESZKANIA. TAKIE Ó¿KO MO¿E
OKAZAm SI} RÓWNIE¿ POMOCNE,
KIEDY DO DOMU ZAWITAJk
GO¥CIE, KTÓRYM TRZEBA
ZAPEWNIm NOCLEG. Marta Suchodolska, dyrektor

f lub dziecko często zaprasza znajomych. Są idealne, kiedy nie
chcemy dzielić pokoju dziecka na przestrzeń do zabawy i część
sypialnianą, gdyż takie łóżka często mają formę kanap – zauważa.
Katarzyna Walasek-Palmąka z działu marketingu firmy
Seart podkreśla, że łóżka z dodatkowym miejscem do spania idealnie się sprawdzają gdy pojawiają się pierwsi goście
naszych pociech. Zaczyna się to zazwyczaj w wieku ok. 6 lat,
ponieważ wtedy nawiązują się pierwsze przyjaźnie – wskazuje. Z jej obserwacji wynika ponadto, że rodzice wybierają
często łóżko z dodatkowym, wysuwanym spodem, kiedy
niewielki pokój dzieli rodzeństwo, zwłaszcza małych dzieci, dla których łóżka piętrowe są jeszcze zbyt niebezpieczne.
Gdy nasza pociecha uczy się spać na dużym łóżku, wysunięty
element może posłużyć jako asekuracja na wypadek ewentualnego upadku w czasie snu. To komfortowe rozwiązanie
dla rodziców w momencie, kiedy dziecko rozpoczyna spanie
w osobnym pokoju – dodaje. d

kreatywna Westwing.

Łóżko „Dennis” (prod.
Woood, dystr. 9 design) wykonane jest ze
szczotkowanej sosny.
Wymiary: długość
– 219, szerokość – 95,
wysokość – 53 cm.

Łóżko „Gumi G16”
z oferty firmy Dolmar
wyposażone jest w dodatkowe, wysuwane
spanie oraz szufladę na
pościel. Model nadaje
się zarówno do pokoju
dwuosobowego, jak i do
okazyjnego noclegu dla
gościa.

Bukowe łóżko z kolekcji „Wendy” (dystr. Seart) dostępne jest w dwóch
kolorach: naturalnym i białym. Jego atutem jest możliwość wykorzystania szuflady jako dodatkowego miejsca do spania. Kolekcja „Wendy”
jest wygodna i bezpieczna. Doskonale sprawdza się zarówno w małych,
jak i dużych przestronnych wnętrzach.
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Tradycja ibnowoczesnoĂÊ
Firma Glasimo łączy rodzinne szklarskie tradycje z nowoczesnymi technologiami obróbki
szkła. Fundament firmy Glasimo poparty jest 25-letnim doświadczeniem w branży
szklarskiej. Glasimo stawia na dynamiczny rozwój firmy, zaczynając od wykwalifikowanego
personelu, a kończąc na inwestycjach w najnowsze technologie, które pozwalają na
świadczenie usług na najwyższym poziomie.

F

irma Glasimo ze swojej oferty
może zaprezentować Państwu
gotowe produkty ze szkła,
takie jak: balustrady, biurka, stoły, daszki, drzwi, fasady, gabloty,
kabiny prysznicowe, lustra, okładziny,

podłogi, przegrody toaletowe, przeszklenia, schody, szyby windowe oraz
umywalki.
Z wielką starannością dobiera dostawców, surowce oraz elementy uzupełniające do szkła. Oferowane pro-

dukty charakteryzują się estetyką,
trwałością oraz bezpieczeństwem użytkowania.
Poniżej przedstawiamy Państwu nasze realizacje zachęcając jednocześnie
do podjęcia współpracy. d

TEATR LALKI IbAKTORA IM. ALOJZEGO SMOLKI WbOPOLU
W 2014 r. marka Glasimo brała udział w projekcie modernizacji Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu, a uzyskany efekt nadaje tej przestrzeni niezwykły klimat. Osłona
schodów na parterze oraz balustrada wykonane zostały ze szkła laminowanego oraz hartowanego. Szkłem bazowym wykorzystanym do produkcji danych elementów było SGG
Diamant, które umocowane zostało w profilu balustradowym, aluminiowym. Pakiet szklany składa się z 2 elementów szkła o grubości 10 mm, połączonych ze sobą 4 warstwami foli
PVB. Niecodzienności w wyglądzie drzwi dodaje szkło satynowane.
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METRO WbWARSZAWIE
Metro w Warszawie to jedyny w Polsce system kolei podziemnej, składający się z dwóch linii: M1 i M2. Pierwszy odcinek linii M1 otwarto w 1995 r., a pierwszy odcinek linii M2 w 2015 r.
Przy użyciu szkła giętego oraz płaskiego (łącznie 425 m² szkła) oraz matowej foli zalaminowej pomiędzy nimi uzyskany został efekt zapierający dech w piersiach.

NADRUK CYFROWY
Marka Glasimo ma w ofercie również produkty szklane z nadrukiem ceramicznym
naniesionym poprzez zastosowanie technologii Digital Print. Można wybierać
spośród kilku dostępnych różnych propozycji nadruku. Technologia ta pozwala
ponadto na wyprodukowanie elementu szklanego z indywidualnie zaprojektowanym wzorem. Firma Glasimo otwarta jest na projekty nadruków, przygotowane
przez swoich klientów. Nadruk ceramiczny na drzwiach do łazienki czy kabinie
prysznicowej odświeży każde wnętrze. Oferta Glasimo kierowana jest zarówno do
dużych odbiorców, jak i klientów indywidualnych z Polski, Niemiec, Austrii, Hiszpanii, Czech, Francji oraz innych krajów europejskich. Realizacje sygnowane przez
Glasimo odniosły wiele sukcesów wśród uznanych firm w Polsce oraz za granicami
naszego kraju na rynku szklarskim.

GALERIA WARMISKA
WbOLSZTYNIE
Galeria Warmińska w Olsztynie zdecydowanie odbiega
od typowej galerii handlowej. Okładziny ścienne ścian
wykonane zostały ze szkła hartowanego, lakierowanego
Colorimo. Aby ocieplić wnętrze obiektu zgodnie z oczekiwaniami projektanta i inwestora dobraliśmy zestawienie
tęczowych kolorów, takich jak żółty, zielony, niebieski,
fuksja, węglowy. Galeria wyposażona została w 2 typy
balustrad: proste oraz gięte. Oba wykonane zostały ze
szkła laminowanego oraz hartowanego. Balustradę
prostą współtworzą 2 elementy szkła o grubości 10 mm
połączone ze sobą 4 warstwami foli PVB. Balustrada gięta
to 2 elementy szkła o grubości 8 mm połączone ze sobą 6
warstwami foli PVB. Do zaaranżowania galerii wykorzystano aż 1,2 tys. m² szkła lakierowanego Colorimo, 1,1 km
balustrad w profilu oraz 0,1 km balustrady giętej.

Mochnik sp. zbo.o. sp.k. | 45-125 Opole | ul. Skïadowa 6 | tel. +48 77 42 32 800
fax +48 77 42 32 801 | glasimo@glasimo.com.pl | www: www.glasimo.pl
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Szklany uniwersalizm
Coraz szersze możliwości zastosowania szkła w aranżacji przestrzeni
sprawiają, że materiał ten na dobre zadomowił się w polskich wnętrzach.
Króluje nie tylko w kuchniach i łazienkach, ale też w salonach, sypialniach
i przedpokojach. Ostatnio popularne stały się również przeszklenia,
oddzielające od siebie różne strefy wnętrza. Tym samym szkło zyskuje
coraz większe znaczenie.
A n n a

S z y p u l s k a

Nowoczesny przeszklony kredens do przechowywania wina, porcelany i szkła, Studio Prostych Form.

S

zkło to specyficzny materiał, nie ma takiego
stylu, w który by się ono nie wpisało. Cenione jest nie tylko za swoje walory wizualne,
ale też za wartości, których nie sposób dostrzec na pierwszy rzut oka.
Szkło idealnie wkomponowuje się w minimalistyczne, nowoczesne wnętrza i trzeba przyznać, że ta
stylistyka cieszy się obecnie największą popularnością. Mimo
to, wpisywanie się we wnętrza o charakterze industrialnym lub
w stylu glamour też nie stanowi problemu. Najlepsze rozeznanie w tej kwestii mają profesjonaliści, którzy na co dzień zajmują się projektowaniem wnętrz.

REMEDIUM NA WSZYSTKO
Agnieszka Augustynowicz, architekt, designer, zapytana
o uniwersalność zastosowań szkła we wnętrzach, odpowiada,
że wynika ona głównie z jego właściwości, przede wszystkim
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takich, jak transparentność i doskonała odporność na działanie substancji chemicznych. Ma ono wiele cech, które mają
inne materiały, ale transparentność je wyróżnia – podkreśla
Agnieszka Augustynowicz. – Poddane odpowiedniej obróbce,
np. hartowaniu, zapewnia wiele innych dodatkowych funkcji. We wnętrzach, i nie tylko, tworzy barierę fizyczną, ale nie
optyczną – przez co uzyskujemy przestronność pomieszczeń.
Agnieszka Polkowska, specjalista ds. kluczowych klientów
w firmie Studio Prostych Form, mówi, że jest wiele czynników,
które sprawiają, że coraz częściej i coraz odważniej używamy
szkła we wnętrzach, a jeden z nich to łatwy dostęp do wszelkich nowinek ze światowego wzornictwa. Jesteśmy coraz lepiej
obeznani w możliwościach, jakie daje rynek i chętniej z tych
możliwości korzystamy, a jest ich naprawdę mnóstwo – wyjaśnia Agnieszka Polkowska. – Szkło nie jest już tylko pięknym
dodatkiem, a staje się narzędziem, za pomocą którego możemy
optycznie powiększyć przestrzeń, zacierać granice pomiędzy po-

szkïo we wnÚtrzachX temat specjalny
mieszczeniami i dostarczać więcej światła do naszych domów.
Poza tym szkło jest po prostu piękne, eleganckie i nie kłóci się
z żadnym stylem.
Monika Adamczyk-Rokicka, projektantka wnętrz, właścicielka pracowni Tailormade.pl, uważa, że szkło to uniwersalny
materiał, dlatego może być stosowany we wnętrzach o bardzo
zróżnicowanej stylistyce. Idealnie sprawdza się zarówno w klasycznych przestrzeniach, jak i tych bardzo nowoczesnych – argumentuje Monika Adamczyk-Rokicka. – Coraz chętniej jest
też wykorzystywany we wnętrzach o charakterze industrialno-loftowym, w stylu skandynawskim czy eklektycznym. Jest wiele
możliwości łączenia szkła z innymi materiałami, a architekci
czasami potrafią zaskoczyć jego nietypowym wykorzystaniem
(np. zatopieniem elementów roślinnych między taflami). Można także wybierać spośród różnych rodzajów szkła, np. float vs.
optiwhite, niebarwione vs. barwione, przezroczyste czy mleczne, co pozostawia duże pole do popisu.
Architekci coraz częściej decydują się na realizację śmiałych projektów z wykorzystaniem szkła, łącząc przy tym walory estetyczne z funkcjonalnymi. Szkło jest dla mnie bardzo
szlachetnym materiałem – mówi Dominika J. Rostocka, architekt, projektant. – Uwielbiam z nim pracować. Jako architekt wnętrz i designer, uważam, że daje duże pole do popisu
– można je kształtować na wiele sposobów. Jestem przy tym
zwolenniczką korzystania z tradycyjnych, dziś już stosunkowo
rzadko stosowanych metod jego obróbki takich, jak trawienie
szkła, frezowanie, szlif artystyczny. Taka praca ze szkłem stała się ostatnio wręcz moją pasją. Uważam, że warto ocalić te
tradycyjne technologie od zapomnienia i poprzez współpracę
z polskimi manufakturami przywracać je do życia.
f
Ręcznie wykonany
żyrandol, proj. Dominika
J. Rostocka.

Dwuskrzydłowe drzwi
przesuwne wykonane z bezpiecznego szkła artystycznego, zostały zaprojektowane
przez Villa Glass Studio. Szkło
kształtowane jest w technologii fusingu, co pozwala
na swobodne formowanie
trójwymiarowej płaskorzeźby
w dowolnej kolorystyce. Jest
ono również hartowane,
dzięki czemu znajduje szerokie
zastosowanie w architekturze
wnętrz (różnego rodzaju
drzwi, panele naścienne, kabiny prysznicowe, przeszklenia,
blaty i wiele innych).

SZKO PODDANE KLASYCZNEJ OBRÓBCE JEST WYKWINTNYM TWORZYWEM,
STOSOWANYM WE WN}TRZACH KLASY PREMIUM, CHOmBY WbSHOWROOMACH
¥WIATOWYCH DOMÓW MODY. ZNAKOMICIE SPRAWDZA SI} JAKO DEKORACJA MEBLI,
ZWASZCZA WbNIEOCZYWISTYCH POkCZENIACH ZbKAMIENIEM CZY DREWNEM. MO¿E
BYm STOSOWANE JAKO DOMOWA BI¿UTERIA, CHOmBY WbCHARAKTERZE BROSZEK DO
DEKORACJI TEKSTYLNYCH. SZKO OD WIEKÓW, PO DZI¥ DZIE, WYKORZYSTYWANE
JEST TAK¿E JAKO BUDULEC WYSZUKANYCH LAMP. TERAZ ZA¥ ¥WI}CI TRIUMFY
JAKO ELEMENT DZIELkCY POMIESZCZENIA –bPOWSTAJk ZbNIEGO CAE ¥CIANY CZY
ARTYSTYCZNE PARAWANY. Dominika J. Rostocka, architekt, projektant.
sierpieñ 2017 [ BIZNES meble.pl
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Szklane drzwi z piaskowanym motywem firmy Moritz oraz kinkiety i żyrandol z kryształowego szkła, projekt wnętrza Agnieszka Augustynowicz.

f SZKLANE INSPIRACJE
W opinii Agnieszki Polkowskej szkło w meblarstwie
jest nieocenione. Wykonujemy mnóstwo rzeczy z elementami szkła i luster – informuje Agnieszka Polkowska. – Przeszklone fronty można znaleźć nie tylko w witrynach, ale także
w garderobach. Wielu klientów wybiera lustrzane fronty szaf
i szafek łazienkowych. Powstają całe lustrzane ściany, dzięki którym uzyskujemy optycznie powiększoną przestrzeń we
wnętrzu. Coraz częściej, zamiast murowanych ścian, we wnętrzach pojawia się szklana tafla, która oddziela przestrzenie,
nie zasłaniając światła. Ciekawym trendem w meblarstwie
jest też swobodne łączenie różnych materiałów, w tym szkła.
Mam na myśli np. drewno, szkło, stal w jednym meblu, jednej
formie. Można dzięki temu uzyskać niesamowite efekty estetyczne i zachować pełnię funkcjonalności produktu.
Na podziały przestrzeni z wykorzystaniem szkła zwraca
również uwagę Monika Adamczyk-Rokicka. Kiedyś szkło kojarzyło się z nowoczesnymi wnętrzami, jednak coraz częściej
możemy je obserwować w innych aranżacjach – mówi Monika Adamczyk Rokicka. – Od jakiegoś czasu bardzo popularne stały się konstrukcje stalowo-szklane w formie drzwi lub
ścianek oddzielających różne strefy we wnętrzu. Taka forma
idealnie wpisuje się w stylistykę skandynawską czy industrialno-loftową. Wykorzystane szkło jest najczęściej bezbarwne
lub mleczne, a sama konstrukcja staje się głównym elementem

Szkło laminowane z grafiką z oferty firmy Deglass to alternatywa dla kłopotliwych kafli,
nietrwałych fototapet i przybrudzonych frontów – rozwiązanie nowoczesne, estetyczne
i funkcjonalne. Dzięki dynamicznemu rozwojowi innowacyjnej technologii, szkło z grafiką staje się materiałem wszechstronnie wykorzystywanym w budownictwie. Stosuje
się je we wnętrzach biurowych, handlowych, jak i w aranżacji wnętrz mieszkalnych.
Przestrzeń dzielona szklaną zabudową, elementami z grafiką pozostaje lekka i subtelna.
Możliwość wyboru dowolnej grafiki,
zaledwie 4,2 mm grubości i klasa bezpieczeństwa 1B1 – to cechy wyróżniające
„Monoglass” produkcji Ruke. Łatwość
montażu oraz odporność na działanie
czynników zewnętrznych sprawiają, że
produkt ten doskonale nadaje się do
każdego wnętrza, również tego wymagającego sterylnych warunków. „Monoglass”
to propozycja dla wszystkich, którzy
cenią sobie nietuzinkowe rozwiązania
w wystroju wnętrz.

„Colorimo Sati” z oferty firmy Mochnik to
kolekcja szkieł lakierowanych, bazujących
na szkle satynowanym trawionym. Uzyskuje
ono efekt satyny/matu. Za sprawą gładkiej
powierzchni nadaje frontom meblowym
elegancki i wyrafinowany wygląd, czyniąc
każde wnętrze niezwykle luksusowym.
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JESTEM ZWOLENNICZKk ZASADY, NIE TYLKO ADNIE, ALE IbFUNKCJONALNIE,
DLATEGO WYBÓR MIEJSCA IbSPOSÓB ZASTOSOWANIA SZKA WE WN}TRZU
JEST KLUCZOWY. MAMY CORAZ WI}CEJ TECHNOLOGII, KTÓRE POZWALAJk NAM
STOSOWAm SZKO IbPODAm JE WbINNEJ FORMIE, JAK NP. DRUK NA SZKLE, KTÓRY
SPRAWDZA SI} Wb¥RODOWISKU WILGOTNYM: WbKUCHNIACH, WbAZIENKACH CZY
TE¿ SZKO TOPIONE, BARWIONE, GI}TE, BITE, KTÓRE DAJk BARDZO CIEKAWE EFEKTY.
Agnieszka Augustynowicz, architekt, designer.

Garderoba, Studio
Prostych Form.

wnętrza, wyznaczającym charakter całej aranżacji. Chętnie
stosuje się je jako parawan prysznica w wersji walk-in. Jego
lekka konstrukcja pozostaje niemal niewidzialna i sprawia,
że możemy dowolnie aranżować taką przestrzeń. Ciekawe
jest również wykorzystanie szkła jako elementu stołu czy stolika kawowego w postaci fragmentu mebla. Monika Adamczyk-Rokicka zauważa też, że nadal bardzo popularne jest
umieszczanie szkła na ścianie nad blatem kuchennym, choć
jej zdaniem ten trend ustępuje coraz częściej tradycyjnym
płytkom, stali czy elementom drewnianym.
Niebagatelne znaczenie ma obróbka szkła, podczas której
stosuje się nowoczesne technologie. Cel to podkreślenie walorów estetycznych tego materiału. Szkło poddane klasycznej
obróbce jest wykwintnym tworzywem, stosowanym we wnętrzach klasy premium, choćby w showroomach światowych
domów mody – zauważa Dominika J. Rostocka. – Znakomicie sprawdza się jako dekoracja mebli, zwłaszcza w nieoczywistych połączeniach z kamieniem czy drewnem. Może być
stosowane jako domowa biżuteria, choćby w charakterze broszek do dekoracji tekstylnych. Szkło od wieków, po dziś dzień,
wykorzystywane jest także jako budulec wyszukanych lamp.
Teraz zaś święci triumfy jako element dzielący pomieszczenia – powstają z niego całe ściany czy artystyczne parawany.
Słusznie – wszak to szkło właśnie daje wrażenie lekkości, a zarazem intymności. Pozwala na rozpraszanie światła, tworzy
grę cieni, niedopowiedzenia i aurę tajemniczości.
Agnieszka Augustynowicz jest zdania, że szkło pojawia
się prawie wszędzie. Widzimy szklane ściany, sufity, schody,
używamy szklanych naczyń, szkło jest wykończeniem wielu f

Balustrada całoszklana, samonośna, zrealizowana przez firmę Beluglass ze szkła
z grafiką, bezpiecznego, hartowanego i laminowanego typu „Optiwhite” o grubości 2 x
8 mm. Konstrukcja może być ozdobiona motywem graficznym, wykonanym w różnych
technologiach: piaskowanie, laminografika, oklejanie. W tym przypadku czarna grafika
jest naklejona na szkło. Tafle są zamocowane na punktowych okuciach ze stali nierdzewnej szczotkowanej, zwanych rotulami.
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JESTE¥MY CORAZ LEPIEJ OBEZNANI WbMO¿LIWO¥CIACH, JAKIE DAJE RYNEK
IbCH}TNIEJ ZbTYCH MO¿LIWO¥CI KORZYSTAMY, AbJEST ICH NAPRAWD} MNÓSTWO.
SZKO NIE JEST JU¿ TYLKO PI}KNYM DODATKIEM, AbSTAJE SI} NARZ}DZIEM, ZA
POMOCk KTÓREGO MO¿EMY OPTYCZNIE POWI}KSZYm PRZESTRZE, ZACIERAm
GRANICE POMI}DZY POMIESZCZENIAMI IbDOSTARCZAm WI}CEJ ¥WIATA DO
NASZYCH DOMÓW. POZA TYM SZKO JEST PO PROSTU PI}KNE, ELEGANCKIE IbNIE
KÓCI SI} Zb¿ADNYM STYLEM. Agnieszka Polkowska, specjalista ds. kluczowych klientów
wbğrmie Studio Prostych Form.

Szkło lakierowane „Planilaque Color-It”, którego producentem jest Saint-Gobain Building Glass Polska, to połączenie głębi lakieru z efektem połysku szkła – gama składa się z 18 wyrazistych kolorów. Doskonale sprawdza się we wnętrzach, jako element mebli, szaf, drzwi, lub jako panele ścienne. Szkło pod wpływem światła uwydatnia kolory, co umożliwia szeroki
wachlarz zastosowań w projektowaniu ścian i mebli.

Lustro w toalecie jako efekt
powiększający
pomieszczenie,
projekt wnętrza:
Agnieszka Augustynowicz.

f przedmiotów codziennego użytku, takich jak: okna, lampy,
stoliki, lustra, witryny, kominki, barierki, sprzęty AGD, biżuteria czy nawet tapety – wymienia Agnieszka Augustynowicz.
– Szkło funkcjonuje w architekturze i wnętrzach od dawna,
a jeśli chodzi o trendy, to wyznaczają one sposób i miejsce jego
użycia. Dla przykładu: zamiast czystej tafli szkła, wydzielającej daną funkcję np. prysznic, czy konkretne pomieszczenie,
możemy użyć cegieł szklanych i z nich wykonać taką ściankę.
Inny sposób podania, inny efekt, a funkcja i materiał te same.
EFEKTOWNY ELEMENT
Dokładnie o ten efekt chodzi, właśnie o to toczy się gra
w świecie wnętrz. Architekci często stawiają więc na element zaskoczenia. Jak mówi Monika Adamczyk-Rokicka,
na pewno warto eksperymentować ze szkłem we wnętrzu,
ze względu na jego wszechstronny charakter. Należy jednak pamiętać, aby nie przedobrzyć i umiejętnie dopasowywać poszczególne elementy wystroju. Moim zdaniem szkło
w konstrukcji stalowo-szklanej, a także w połączeniu z drewnem daje niepowtarzalne efekty, sprawiając, że wnętrza stają
się wyjątkowo oryginalne – przekonuje Monika Adamczyk-Rokicka.
Agnieszka Polkowska jest zdania, że szkło pozwala na
złamanie pewnych schematów myślowych, na odwagę i myślenie typu: Co by było gdyby…? Dzięki takiemu podejściu
powstają zachwycające, lekkie meble, witryny, szafy, biblioteki, przesuwne szklane przepierzenia między pomieszcze-
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szkïo we wnÚtrzachX temat specjalny
niami czy ściany z widokiem na ogród. Planując użycie szkła,
warto pamiętać o dobrym oświetleniu – zaznacza Agnieszka
Polkowska. – Dzięki temu maksymalnie wykorzystamy walory szkła i luster. Kryształowe gałki powinny rozbłysnąć refleksami, fronty szaf muszą mieć odbicia, podświetlone szklane
półki głębię. Szkło współpracuje ze światłem, dzięki niemu
nabiera życia.
Efektowność musi iść w parze z wytrzymałością. Jestem
zwolenniczką zasady, nie tylko ładnie, ale i funkcjonalnie, dlatego wybór miejsca i sposób zastosowania szkła we wnętrzu
jest kluczowy – wyjaśnia Agnieszka Augustynowicz. – Mamy
coraz więcej technologii, które pozwalają nam stosować szkło
i podać je w innej formie, jak np. druk na szkle, który sprawdza się w środowisku wilgotnym: w kuchniach, w łazienkach
czy też szkło topione, barwione, gięte, bite, które dają bardzo
ciekawe efekty. Każde szkło możemy podświetlić, a poprzez
konkretne szlify uzyskać magiczne efekty. Dzięki zastosowaniu powierzchni lustrzanych można powiększyć optycznie
małe pomieszczenie, a użycie szkła w ściankach działowych
wprowadzi światło słoneczne do pomieszczeń, które nie mają
do niego dostępu. Rozwiązań jest wiele – efekty są zależne od
pomysłów projektanta i możliwości finansowych inwestora.
Natomiast niewiele jest materiałów, które tak jak szkło,
bez najmniejszych trudności wpiszą się zarówno w styl industrialny, jak i glamour, nowoczesny czy eklektyczny. Z takiego wachlarza możliwości nie sposób nie skorzystać. d
Drzwi szklane nadają aranżacji lekkość i optycznie powiększają
przestrzeń. Można zaprojektować nowoczesne skrzydła: przezroczyste,
matowe lub zdobione wzorami piaskowanymi. Drzwi mogą być
montowane bezpośrednio do muru bądź do futryny, natomiast drzwi
przesuwne montuje się do ściany, sufitu bądź są chowane w ścianę.
Wszystkie drzwi szklane Dubiel Glass są wykonywane na indywidualne zamówienie, na wymiar.

Oryginalna zabudowa kominka,
proj. Dominika J. Rostocka.

Lustra antyczne, postarzane pozwalają uzyskać niepowtarzalny efekt dekoracyjny, który opiera się na połączeniu nowoczesności z odniesieniami do przeszłości. Firma Szkło-Lux Jarosław Fronczak oferuje duży
wybór luster antycznych złotych i srebrnych. Produkty te idealnie wkomponowują się w każde wymagające wnętrze, kreując jego niepowtarzalny charakter. Najczęściej wykorzystywane są w pomieszczeniach
takich, jak: salon, garderoba, reprezentacyjny hol, są również używane do dekoracji mebli.

KIEDY¥ SZKO KOJARZYO SI} ZbNOWOCZESNYMI WN}TRZAMI, JEDNAK
CORAZ CZ}¥CIEJ MO¿EMY JE OBSERWOWAm WbINNYCH ARAN¿ACJACH. OD
JAKIEGO¥ CZASU BARDZO POPULARNE STAY SI} KONSTRUKCJE STALOWOSZKLANE WbFORMIE DRZWI LUB ¥CIANEK ODDZIELAJkCYCH RÓ¿NE STREFY WE
WN}TRZU. TAKA FORMA IDEALNIE WPISUJE SI} WbSTYLISTYK} SKANDYNAWSKk
CZY INDUSTRIALNO-LOFTOWk. Monika Adamczyk-Rokicka, projektantka wnÚtrz,
wïaĂcicielkabpracowni Tailormade.pl.
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Pokaĝ mi swój dekor
O personalizacji produkcji mówi się od dawna, ale już dawno materiały do
produkcji nie mówiły tak wiele o człowieku. Trendy opisane przez branżę
producentów materiałów do uszlachetniania powierzchni mówią o nas
więcej niż niejedna analiza socjologiczna.
D i a n a

N a c h i ł o

Okładka nowej broszury trendowej firmy Impress Decor wyraźnie komunikuje głównego bohatera trendów – człowieka i jego tożsamość wyrażoną w haśle I’m.

W

iodący producenci papierów
dekoracyjnych
na tegoroczne
targi
„Interzum” w Kolonii przygotowali nie tyle propozycje
trendowe, choć naturalnie branżowa
publiczność otrzymała atrakcyjne infor-
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macje o tym, jakie dekory będą modne.
Wyraźnie dało się zauważyć głębsze spojrzenie działów designu takich firm, jak
Schattdecor, Interprint, Impress Decor
czy grupa Surteco na zmiany w stylu życia, a przede wszystkim na złożoną naturę
ludzką.
Tradycyjnie, międzynarodowy zespół
designerów z Schattdecor stawia progno-

zy trendowe w oparciu o najważniejsze
tendencje w wyposażeniu wnętrz i ilustruje je nowymi propozycjami wzorniczymi. Jak przekonali się odwiedzający
międzynarodową imprezę w Kolonii,
w tym roku firma poszła jednak o krok
dalej i stworzyła koncepcję trendową
[t.18] opisującą różne preferencje i style
życia konsumentów na całym świecie. f

uszlachetnianie powierzchni meblowychX technologie
JA

Tworzymy przestrzeń, w której możemy
prawdziwie doświadczać siebie. Dajemy sobie
czas i uwagę.

W trendzie „I’m inspired by Sensual Simplicity”, Impress Decor obserwuje: Znajdujemy czas na relaks, chociaż
żyjemy coraz szybciej. Oddychamy. To naturalny sposób, aby poczuć siebie. Odpoczynkowi sprzyja delikatne
światło i komfortowe otoczenie. Znajdujemy harmonię po stresującym dniu.
„Slow Motion”
opisany przez Renolit
to odtrutka na szybkie
tempo życia. Przywiązujemy coraz większą
uwagę do małych
rzeczy, których zwykle
nie zauważamy
w codziennym biegu.
Coraz więcej ludzi
chce zwolnić.

Dąb „Kronberg” – autentyczny
i naturalny, Interprint.

Dekor „Cerrado Ash” wpisuje się w trend „Sensual Simplicity”
firmy Impress Decor.

„Oak White Grey”, Renolit.

„Silica”, Resopal.

„Biscaya Pine”, trend „Sensual Simplicity” Impress Decor.

„Antilop”, Resopal.

„Tibidabo” z trendu „Balance”
Surteco.
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f Różnorodność stylów życia, zmiany demograficzne, cyfryzacja czy świadome
obchodzenie się z zasobami naturalnymi
to hasła przewodnie trendów. Hasła te odzwierciedlają zachowania społeczne, które mocno wpływają na indywidualizację
wnętrz i poszukiwanie nowych rozwiązań
w projektowaniu. Firmę Impress Decor
zastanowiły refleksje i zmysłowe odczucia, jakie przychodzą do nas poprzez
obecność w różnych kulturach i aktywność wynikającą ze stylu życia.
Wyraźną zmianę w sposobie myślenia
można było zauważyć późną jesienią ub.r.,
kiedy odbyły się „Furniture Days” zorganizowane przez Interprint. Przewodniczące im hasło: „Transform” oddaje przede

wszystkim charakter zmian społecznych,
a tematy takie jak: „un/limited”, „de/materialised”, „non_conform”, „co-everything”
ich specyfikę. Obserwatorzy trendów podkreślają jak często to, co wczoraj było typowe dla takich przestrzeni życia społecznego, jak ekonomia, kultura, polityka czy
środowisko, dzisiaj często nie ma już racji
bytu. Siła transformacji jest ogromna i nie
da się jej powstrzymać. Na przykładzie
propozycji trendowych widać, jak zmienia się nasze postrzeganie grup wiekowych. Schattdecor opisuje to zjawisko jako
„Ageless Living”. W Interprint znajdziemy
megatrend „Silver Society”. Obrazuje on
zmiany w strukturze wiekowej. Żyjemy coraz dłużej, a dzieci rodzi się mniej. Zmienia

się też sposób postrzegania osób dojrzałych. Często prowadzą aktywny styl życia
i mają mądrość, która może być zasobem
młodych ludzi.
W najnowszych trendach wyraźnie
widoczna jest potrzeba wolności, podejmowania ryzyka i przekraczania granic.
Firma Renolit fascynację odwagą opisuje
w trendzie „Speed Motion”. Zdaniem obserwatorów trendów, ludzie podejmują
ryzyko, bo chcą nie tyle błyskawicznej
gratyfikacji w postaci szybkiego skoku
adrenaliny, ale przyjemności z tytułu
prawdziwego doświadczania. Doświadczenie zbliża nas do prawdziwej i pierwotnej natury, za którą bardzo tęsknimy.
Uczucie jest na tyle silne, że chętnie sta-

WOLNO¥m

Tak
w doświadczaniu
siebie, jak
i wspólnoty
z ludźmi
najważniejsza jest
wolność.

„Delta Oak”, Impress Decor.

„Connox”, Impress Decor.

Kosmopolityczny wyraz trendu „I’m inspired by Urban Spirit” Impress Decor bazuje na spotkaniu czerni i szarości z ciemnym odcieniem niebieskiego czy zieleni. Ważny jest przy
tym efekt matu i trójwymiarowości struktury.
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jemy twarzą w twarz z własnymi lękami
i podejmujemy ryzyko wyjścia ze strefy
komfortu. Działamy z intencją odczucia
silnych emocji. Przekłada się to na nasze
codzienne estetyczne wybory takich surowych materiałów, jak kamień czy skóra. Nie bez przyczyny, marmurowy dekor
„Sinope Marble” stał się wiodącym reprezentantem trendu „Liberté” grupy Surteco. Definiuje ona wolność, jako zdolność
do doświadczania radości w tu i teraz.
Interprint podpowiada: „non_conform”
i pokazuje, w jaki sposób design stawia
opór powszechnej presji bycia doskonałym. Zdaniem design teamu Interprint,
wolność powstaje w zgodzie na niedoskonałość. Liderzy branży zadrukowa-

nych materiałów dekoracyjnych zwracają
uwagę, że na miejsce do życia i realizacji
potencjału chętnie wybierane są metropolie. Mówi się o silnym wpływie urbanizacji i cyfryzacji. Przy tym wszystkim,
człowiek pozostaje jednak człowiekiem.
Silna jest też potrzeba tworzenia więzi,
bliskiego kontaktu z drugim człowiekiem.
Zmieniające się formy relacji wpływają na
sposób aranżacji domów, co dobrze obrazuje styl „Community Zone” zaproponowany przez Schattdecor. Kształtują go
mało tradycyjne, nowe formy egzystencji
społecznej i świadome obchodzenie się
ze środowiskiem. Różnorodność stylów
życia, rosnąca liczba singli we wszystkich
grupach społecznych, rodziny patchwor-

kowe, grupy wspólnych zainteresowań
czy domy wielopokoleniowe powodują
także zmianę myślenia o projektowaniu
domu. W tym wnętrzu pojawia się roślinność symbolizująca warzywa w przydomowych ogródkach i zioła. Natura
mocno przenika do wnętrz mieszkalnych.
Wiąże się to z wszechobecnym pragnieniem zdrowego odżywiania się, które
pozytywnie wpływa na stan naszego ciała i ducha. Gotowanie staje się wydarzeniem samym w sobie, dlatego ważną rolę
w mieszkaniach odgrywa duży stół, który
służy także do pracy, relaksu i zabawy.
Wzornictwo jest tu bardzo autentyczne,
a powierzchnie dekoracyjne posiadają
haptykę i są miłe w dotyku. d

„Bronze Metallic”, Renolit.

W trendzie „Speed
Motion” firmy Renolit,
tak jak i w życiu,
chodzi o odwagę do
doświadczania swojej
pierwotnej natury.

„Dancing Lines”
firmy Resopal to
udany transfer
wzoru lat 50. do
współczesności.

„Sinope Marble” firmy Surteco z trendu „Libetré”. Zaznacza on istotną rolę wolności w wyrażaniu naszej
indywidualności i uczuć. Kultura spotyka się z tradycją. To, co wczoraj spotyka się z tym, co dziś. Równorzędne miejsce ma kultura wysoka i street art. W tym trendzie nie brakuje paczworków i delikatnych
materiałów, egzotycznych wzorów i ekscytujących kolorów.

Tradycyjny naturalny materiał w nowoczesnym wydaniu przemysłowym – dekor
„Yonga”, projekt: Attila Kuzu dla Interprint.
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Chętnie
wchodzimy
w relacje
z drugim
człowiekiem.
Budujemy
więź.
Tworzymy
wspólnoty.

Ukierunkowany na harmonię
trend „I’m inspired by Pure
Nature” firmy Impress Decor.
Wzory drewnopodobne stanowią
doskonałe tło dla odcieni zieleni,
beżów i brązów. Na topie wciąż
jest dąb. Do najmodniejszych
wersji należy jego szara
i ciemnobrązowa kolorystyka.
Triumfalnie powraca marmur
we wszystkich wersjach kolorystycznych.

„Venice”, Impress Decor.

„Harris” – fascynujący orzech od
Interprint z włoską duszą. Projekt:
Luca Tormena dla Interprint.
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Kolorystyka dekoru „Picea” harmonizuje ze
zróżnicowanymi stylami i odcieniami. Wzór
został zaprojektowany przez Thorstena
Keissnera w ramach międzynarodowego
projektu „Co-creation”. Interprint.

„Minerva Oak”, Impress Decor.

Poprzez tekstylną strukturę, dekor „Comfy”
daje efekt ciepła i naturalności. Dobrze
komponuje się ze wszystkimi rodzajami
drewna, kamieni i metalu. Projekt: Peter
Kern. Interprint.

Efekt naturalności dekoru „Ladin” firmy
Interprint sprawia, że jego urokiem można
cieszyć się latami.

uszlachetnianie powierzchni meblowychX technologie
Wnętrza w stylu
„Ageless Living”
Schattdecor nie
ograniczają się
do spełnienia
klasycznych funkcji,
lecz są wielofunkcyjne. Dopasowane
do poszczególnych
faz życia i potrzeb
użytkownika.

„Barcelona”, Schattdecor.

„Walaba”, Schattdecor.

„Palazzo”, Schattdecor.

Jak zaznaczono w opisie stylu „Ageless
Living” Schattdecor, starsi ludzie dbają teraz
szczególnie o swoje zdrowie, są bardziej
wyluzowani i chętnie chłoną nowe
doświadczenia życiowe.

3905, Resopal.

Opisany przez Schattdecor styl
„Ageless Living” to pokolenie
bardzo kompetentnych i mądrych życiowo ludzi, którzy
mają kolosalne znaczenie
w zmianach demograficznych
i przekazywania wiedzy
młodszym pokoleniom. Ta
grupa docelowa dużą wagę
przykłada do bycia fit, zarówno
w kontekście ciała, jak i ducha.

„Burgundy”, Resopal.

„Zinnia”, Resopal.

„Aubergine”, Resopal.

4604-RM Metallic Art. Platinum, Resopal.
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ZAWSZE
MAM WIAR} WbTO,
CO ROBI}
W wystawienniczy biznes wciÈgnÈï jÈ ojciec.
To on zaraziï jÈ siïÈ do dziaïania na co dzieñ
ibnauczyï pozytywnego myĂlenia. By pracowaÊ
zbnim zrezygnowaïa ze studiów wblondyñskiej
Regent`s College. Kasia Ptak, szefowa targów
„Warsaw Home”, których druga edycja odbÚdzie siÚ
wbpaědzierniku br.

O

d 19. roku życia,
czyli od 5 lat, pracuję z tatą. Już
gdy zaczynaliśmy
wspólną pracę tata
bardzo dużo mówił o wystawiennictwie, że tego w Polsce
brakuje. Pierwsze kroki zrobiliśmy u nas,
pod Łodzią, w Centrum Handlowym
w Rzgowie, gdzie znajduje się dostosowany do potrzeb wystawiennictwa obiekt.
Zorganizowaliśmy tam targi mody, przy
których ja również pracowałam – wspomina początki zawodowej kariery.
Samo Centrum Handlowe Ptak to
obiekt wystawienniczy, z tym że jest to
stałe wystawiennictwo – 2,5 tys. sklepów i 250 tys. m2 pod dachem. Mamy
tam firmy produkujące odzież i przez
cały czas sprowadzaliśmy im klientów
kontraktacyjnych, czyli takich, którzy
kupują w dużych ilościach, dzięki czemu stworzyliśmy w Rzgowie miejsce
zbytu polskiej odzieży. Przyjeżdżają
tam klienci właściwie z całego świata
– przede wszystkim z Europy Wschodniej, ale także z Europy Zachodniej pojawia się coraz więcej odbiorców. Polska
odzież jest znana na całym świecie, jest
bardzo dobrej jakości – mówi Kasia
Ptak.

WCZORAJ BYŁO TU ŚCIERNISKO
Kilka lat temu Antoni Ptak zainwestował w Nadarzynie. Przed 2 laty
zakończono modernizację Międzynarodowego Centrum Targowo-Kongre-

M a r e k

sowego Ptak Warsaw Expo. Na 50 ha
znajduje się 6 nowoczesnych hal, oferujących ponad 143 tys. m2 powierzchni
wystawienniczej.
Kasia Ptak pracuje w podwarszawskim Nadarzynie od powstania obiektu
w 2015 r. Jeszcze 2 lata temu tutaj nic
nie było, dzisiaj organizujemy ponad
30 imprez rocznie, tempo rozwoju jest
błyskawiczne. Angażuję się w niektóre
z nich osobiście, ale przede wszystkim
jest to „Warsaw Home”. To moje dziecko
i chciałabym, aby te targi były imprezą
na skalę europejską, by były wymieniane
jednym tchem obok Kolonii, Mediolanu i Paryża. To jest mój cel – wyjaśnia.
– Myślę, że po tegorocznej edycji „Warsaw Home” spore grono osób z zagranicy
będzie o naszych targach wiedziało lub
słyszało. Oczywiście, my ich informujemy, że takie targi się odbywają, bo to są
dla nas najważniejsze osoby i chcemy,
by do nas przyjechali, zobaczyli i za rok
zdecydowali się u nas wystawić. Jeżeli
po jednej edycji mamy 3 hale, to za rok
może być ich 6. To jest realne i jeżeli nam
się to uda, stworzymy olbrzymie targi
o skali, której w Polsce jeszcze nie było,
pod względem wielkości porównywalne
do największych branżowych targów zagranicznych. Tak wielka impreza, z tak
dużą liczbą firm sama się wypromuje
w branży. Chociaż my podejmujemy
działania marketingowe, także zagranicą – od Europy po Azję Dalekowschodnią. Budujemy ogromne bazy danych,
mamy call center – 60 osób, które co-

H r y n i e w i c k i

dziennie wykonują mnóstwo telefonów
i uzupełniają bazy danych.
„Warsaw Home” to impreza dedykowana trzem kategoriom klientów. Po
pierwsze – dystrybutorom mebli lub
dodatków, po drugie – firmom zamawiającym hurtowo meble, np. do hotelu
lub do biura oraz architektom, odpowiedzialnym za projekty biur czy hoteli, po trzecie – klientom docelowym
na miejscu. Dwie pierwsze kategorie to
dla nas najważniejsi klienci. Jeżeli będziemy w stanie zapewnić wystawcom
takich klientów, to oni się wystawią za
rok – podkreśla Kasia Ptak.
Czy model, który tak dobrze się
sprawdził w przypadku odzieży da się
przełożyć jeden do jednego na meble?
Jeden do jednego – na pewno nie, choćby
pod względem liczby klientów, bo odzież
i meble to jednak inne zamówienia,
zamówienia kontraktacyjne, hurtowe,
ale są takie centra handlowe na świecie, choćby w Chinach, gdzie są bardzo
wysokiej jakości meble, kontraktowane
w centrach stałych. Jeżeli skupilibyśmy
u nas znaczących polskich producentów
mebli i to miejsce byłoby rozpoznawalne,
to myślę, że byłaby to ciekawa propozycja
dla rynku – odpowiada.
TATA MA ZAWSZE RACJĘ
W biznes wciągnął ją ojciec, Antoni
Ptak, jeden z największych i najbardziej
znanych polskich przedsiębiorców. Tata
pracował zawsze bardzo dużo. Często
wychodził z domu o 5 rano, a nawet f
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f wcześniej, żeby dopatrzyć wszystkiego
w halach. Nawet w domu cały czas żył
pracą i mówił prawie wyłącznie o niej.
Dla mnie było to trudne dzieciństwo
– bardzo rzadko widywałam się z tatą,
ale później, gdy już się wszystko poukładało, tata był starszy, a ja miałam 16-17
lat, to trochę więcej go było w domu, był
bardziej obecny i poświęcał mi więcej
czasu. Ja też byłam już starsza i on chciał
mnie uczyć – wspomina. – Pracoholizm?
Tak, myślę, że to jest choroba, którą mój
tata ma. Wydaje mi się, że tą chorobą
zaraził również i mnie. Może nie jadę
o 5 rano do pracy, ale na pewno zaraził
mnie siłą do działania na co dzień, którą
on ma w sobie od zawsze: nieważne, co
się dzieje, trzeba wracać do pracy i pozytywnie myśleć. To tata zawsze tak miał
i zawsze chciałam brać z niego przykład,
bo wiedziałam, że pozytywne podejście
świetnie się sprawdza w życiu.
Często jest tak, że jak tata coś mówi,
to wszyscy zastanawiamy się: „co ty tata

MÓJ TATA NAUCZY MNIE PRZEDE WSZYSTKIM
CI}¿KIEJ PRACY, ALE TAK¿E WIARY WbTO, CO
SI} ROBI, BY NIE BRAm DO SIEBIE ZBYT WIELE
NEGATYWNYCH OPINII ZbZEWNkTRZ. OCZYWI¥CIE
SUCHAm LUDZI, BO TO JEST BARDZO WA¿NE
IbBRAm ZbTEGO, CO NAJLEPSZE.
wygadujesz, co to za pomysły?”. Ale zawsze okazywało się, że miał rację. To
było niesamowite, że wszystkie te jego
pomysły, które nam się wydawały wręcz
absurdalne, były strzałem w dziesiątkę.
To mi zostało w głowie, że tata ma zawsze rację – mówi Kasia Ptak.
Już od czasów gimnazjalnych mieszkała zagranicą – najpierw we Francji,
a później w Anglii. 5 lat temu, po roku
spędzonym w londyńskiej Regent`s
College, na kierunku media i komunikacja, zrezygnowała ze studiów, żeby
pracować z ojcem, bo jak dziś mówi
stwierdziłam, że ja się przy nim więcej

nauczę i nie mogę nie skorzystać z tego,
że mam przy sobie takiego mądrego człowieka, który tyle osiągnął.
Nie czułam się w szkole wyższej za
dobrze, bo chciałam robić coś więcej,
chciałam wziąć rzeczy w swoje ręce i iść
do pracy, nie czułam się spełniona, to
było dla mnie za mało. Chciałam się
uczyć przy ludziach, którzy mają zawodowe doświadczenie i to doświadczenie
łapać – dodaje.
Na pytanie, czego nauczyła się od
ojca odpowiada bez chwili zastanowienia: Mój tata nauczył mnie przede
wszystkim ciężkiej pracy, ale także wiary
w to, co się robi, by nie brać do siebie zbyt
wiele negatywnych opinii z zewnątrz.
Oczywiście słuchać ludzi, bo to jest bardzo ważne i brać z tego, co najlepsze.
PIERWSZE KOTY ZA PŁOTY
Uważam, że jak na pierwszą edycję
targi „Warsaw Home” były sukcesem,
zresztą osobiście nie spodziewałam się
takiego odzewu. Wiadomo, że nie były to
jeszcze targi kontraktacyjne, na których
składano ogromne zamówienia, ale zamówienia – z tego co wiem – były, a miarą oceny targów przez uczestników może
być choćby fakt, że 90% ubiegłorocznych
wystawców wystawia się także i w tym
roku. Na pewno miarą sukcesu jest też to,
że w tym roku nie będzie to jedna hala,
ale 3 hale. Potroiliśmy zatem powierzchnię wystawienniczą – wyniesie 65 tys. m2
i tak naprawdę potroiliśmy też liczbę wystawców. Poszliśmy o poziom wyżej jeśli
chodzi o wystawców, bo współpracujemy
z firmami, które jeszcze się w Polsce na
żadnych targach nie pokazywały. Mamy
też firmy z zagranicy, które się wystawią
– z Niemiec, Skandynawii, Francji. To
już jest duży krok do przodu – krótko
podsumowuje pierwszą edycję „Warsaw
Home”.
Kasia Ptak nie ukrywa jednak, że jej
głównym celem jest sprowadzenie polskich firm i – jak podkreśla – z wieloma polskim firmami już współpracuje
albo zaczyna współpracę. W tym roku
w Nadarzynie wystawią się m.in. takie
firmy, jak Vox Meble, Meble Wójcik,
Swarzędz Home, Noti, Balma, Profim,
Meble Wajnert czy Paged.
Moim celem jest pokazać najlepszą
polską ofertę meblową dla zagranicz-
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sylwetkaX chillout

Pamiątka z wakacyjnego wyjazdu do Japonii.

nych kupców. Z takim zasobem jest to
realne! Aczkolwiek aby osiągnąć ten cel
potrzebne jest zaufanie i zaangażowanie
polskich producentów. Mam nadzieję, że
już niedługo razem osiągniemy sukces.
Liczę na to, że w trzeciej edycji będziemy
mieć całą halę polskich producentów. To
z myślą o nich tworzyłam to wydarzenie
– mówi.
Na liście wystawców jest sporo firm
zagranicznych. Ich obecność to z pewnością gratka dla warszawskiego rynku architektoniczno-wnętrzarskiego,
ale przede wszystkim – dla klientów ze
Wschodu, których liczne grono ma się
pojawić w październiku w Nadarzynie.
Oczywiście chciałabym zrobić w Polsce
imprezę, która będzie międzynarodo-

Wieczorny spacer po Florencji.

wa, ale polskie firmy zawsze będą miały
u mnie lepsze warunki i lepsze lokalizacje, bo to je będziemy przede wszystkim
promować. Oferta polskich producentów
to już bardzo wysoki poziom, współpracują ze znanymi projektantami, tworzą
bardzo wysokiej jakości meble, które
sprzedają się na całym świecie. To trzeba pokazać – i pokazać nie tylko wśród
polskich mebli, ale wśród najlepszych
światowych producentów – podkreśla
Kasia Ptak.
Stały zespół „Warsaw Home” to niespełna 10 osób. Nie liczę pozostałych
pracowników firmy, którzy angażują
się przed samymi targami. No i przede
wszystkim Zarządu, który za nami stoi,
wspiera nas, czuwa nad nami, bo ja je-

OCZYWI¥CIE CHCIAABYM ZROBIm WbPOLSCE
IMPREZ}, KTÓRA B}DZIE MI}DZYNARODOWA,
ALE POLSKIE FIRMY ZAWSZE B}Dk MIAY U MNIE
LEPSZE WARUNKI IbLEPSZE LOKALIZACJE, BO TO
JE B}DZIEMY PRZEDE WSZYSTKIM PROMOWAm.
OFERTA POLSKICH PRODUCENTÓW TO JU¿ BARDZO
WYSOKI POZIOM, WSPÓPRACUJk ZE ZNANYMI
PROJEKTANTAMI, TWORZk BARDZO WYSOKIEJ
JAKO¥CI MEBLE, KTÓRE SPRZEDAJk SI} NA CAYM
¥WIECIE.

stem jeszcze młoda, ale oni mówią, że
„Kasia to musi robić sama, ona najlepiej
wie, jak to robić, nie możemy jej już podpowiadać” – śmieje się. – Nie chcę być
w Zarządzie firmy, mogłabym być, ale
mam swój projekt, żyję nim, to jest moje
dziecko, chcę go rozwijać. Mam plan,
aby odłączyć „Warsaw Home” z firmy, by
była to moja osobna firma, bym ją rozwijała. To jest moje życia.
NAWET NA WAKACJACH
MYŚLI O PRACY
Potrafię odpocząć, nie jestem taka
jak tata, który nie potrafi na wakacjach
za bardzo odpoczywać. Ale nawet na
wakacjach myślę o pracy, bo nie można
przestać o niej myśleć, ona mi towarzyszy
nawet w trakcie robienia czegoś, co lubię.
Nawet jak zachodzę do sklepu, to myślę:
„O, ta firma może by się wystawiła na
targach.” To jest ta pasja i to jest to moje
hobby – mówi.
Kocha muzykę, sama trochę śpiewa,
a że narzeczony gra na gitarze, czasami urządzają sobie wieczorne koncerty. Lubi podróżować, inspiruje ją Azja,
przede wszystkim Daleki Wschód:
Chiny, Japonia, także we wnętrzach.
W lipcu poleciała do Japonii na – jak
podkreśla – wyjątkowy wypoczynek:
zwiedzanie tego kraju z plecakiem. d
sierpieñ 2017 [ BIZNES meble.pl
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Czerwony
dywan
ibczerwone
kropki

Peter Zec to postać,
której nie może zabraknąć na finałowej
gali. Jako CEO Red Dot
doskonale sprawdza
się w roli prowadzącego imprezę.

Alexander Brzoska,
16-letni pianista,
zachwycił swą grą
publiczność zgromadzoną w Aalto
Theatre w Essen.

Gala rozdania prestiĝowych nagród Red Dot 2017
odbyïa siÚ 3 lipca br. wbEssen. Na czerwonym dywanie pojawiïo
siÚ wiele gwiazd Ăwiatowego formatu, wĂród nich projektanci
ibproducenci uhonorowani przez kapituïÚ konkursu.
A n n a

S z y p u l s k a

Do Aaalto Theatre przybyło w tym roku ok. 1,2 tys.
gości z całego świata.

W Essen pojawił się Christoph Metzelder, znany
z występów w reprezentacji Niemiec w piłce
nożnej, a także z gry w klubach Borussia Dortmund, Real Madryt i Shalke 04. Piłkarz zakończył
sportową karierę w 2013 r.

Peter Zec
(prowadzący galę)
i Simon Ong
(juror).

Jury doceniło w tym roku 13
projektów z Polski. Wśród nich
najwyższe wyróżnienie – Best of
the Best – przyznano Mikomax
Smart Office za biurko ,,Stand Up” .
Na scenie od lewej: Peter Zec (prowadzący galę), Janusz Mikołajczyk
(prezes Zarządu Mikomax Smart
Office), Tomasz Augustyniak (projektant) i Lu, Lam Leslie (juror).
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Pozują na czerwonym dywanie, ale już
za moment znajdą
się świetle scenicznych reflektorów
– Canyon Design
Team, czyli laureaci
nagrody Red Dot:
Design Team of the
Year 2017.

Fot. Red Dot.

Hipnotyzujący występ grupy baletowej
Aalto Ballet Essen oczarował gości
z całego świata.

od kulisX chillout

Cleo, Alina i Jan
Szynaka, Józef
Blank – burmistrz
Nowego Miasta
Lubawskiego.

Gwiazdą wieczoru była Golec
uOrkiestra, która swoimi największymi przebojami porwała
nowomiejską publiczność do
wspólnej zabawy.

Szynaka Day
wbwyjÈtkowej
atmosferze
Tegoroczna, piÈta juĝ edycja Szynaka Day miaïa
wyjÈtkowÈ oprawÚ, abto ze wzglÚdu na obchodzony
przez ğrmÚ Szynaka Meble jubileusz 60-lecia. Byïy
gratulacje, ĝyczenia, prezenty ibodznaczenia dla
wïaĂcicieli, pracowników oraz przyjacióï ğrmy
Szynaka Meble. Po czÚĂci oğcjalnej przyszedï czas
na zabawÚ przy muzyce najwiÚkszych gwiazd polskiej
estrady.

W sobotę, 8 lipca, na
nowomiejskim stadionie
zgromadziło się kilkanaście tysięcy osób.

Jan Szynaka, Alina
Szynaka, Józef Blank
– burmistrz Nowego
Miasta Lubawskiego
i Gustaw Marek Brzezin
– Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Opr. Marek Hryniewicki

Grupa Golec uOrkiestra, Alina
i Jan Szynaka, Józef Blank
– burmistrz Nowego Miasta
Lubawskiego.

Docenieni zostali również
pracownicy, którzy uhonorowani zostali odznaczeniami
państwowymi za długoletnią
służbę i wkład w rozwój Grupy
Meblowej Szynaka.

Podczas tegorocznej edycji Szynaka
Day wystąpiło kilku
lubianych artystów,
w tym m.in. Krzysztof Krawczyk.

sierpieñ 2017 [ BIZNES meble.pl
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Jedyna taka noc...
Noc zbDesignem
Tradycyjnie we Wrocïawiu, tradycyjnie wbGalerii WnÚtrz Domar,
tradycyjnie wbczerwcu. Tegoroczna, dziewiÈta juĝ Noc zbDesignem
miaïa miejsce 22 czerwca, abprzyĂwiecaïo jej hasïo „Zwolnij”,
czyli inaczej mówiÈc: zatrzymaj siÚ, popatrz, doznaj, odczuj, zacznij
ĝyÊ nie wbbiegu ibpoĂpiechu, ale wbzgodzie zbwïasnym rytmem,
oczekiwaniami ibpotrzebami.

Tomek Rygalik, gość specjalny dziewiątej Nocy
z Designem, zaprezentował m.in. sygnowany marką
TRE kubik „Text Block” – modułowy system półek,
zaprojektowany przez Pini Leibovicha z Izraela.

Podczas Nocy
z Designem
można było
zobaczyć efekty organizowanych przez
Dobrotekę
warsztatów
Dobry Tydzień
Projektanta
2016, które
odbyły się we
wrześniu ub.r.
Wystawa inicjatywy
„Mebel Marzeń
2017”, której
organizatorem
jest Wydawnictwo
meble.pl.

Warsztaty z blogerkami Pani To Potrafi,
które „na warsztat”
wzięły krzesła gięte
marki Fameg.

Tegoroczna Noc z Designem to m.in.
21 wystaw, a wśród nich wystawa
krzeseł giętych firmy Fameg.
Uroczyste otwarcie Nocy
z Designem. Od lewej: Jakub
Wallner, Aldona Mioduszewska, Michał Muszyński.

W trakcie Nocy z Designem
Dobroteka pokazała dorobek Pleneru na rzeźbiarską
formę użytkową.
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Pokazy Live Cooking prowadzone
przez Piotra Kucharskiego i Tobiasza Hermana, założycieli Studia
Kulinarnego Browar Mieszczański.

od kulisX chillout

Otwarcie concept store
KOOKU w Białymstoku
zgromadziło wielu
gości związanych
z branżą wyposażenia
wnętrz.

WiÚkszoĂÊ obiektów zgromadzonych na wystawie
„NieĂpieszne arcydzieïo/Unhurried Masterpiece” zostaïo
zaprezentowana wbPolsce po raz pierwszy. Prace ich
twórców pojawiajÈ siÚ wbnajbardziej prestiĝowych
realizacjach na caïym Ăwiecie ibzasilajÈ kolekcje designu
wiodÈcych Ăwiatowych muzeów. Wystawa zostaïa
zaprezentowana wbotwartej 20 czerwca br., pierwszej
stacjonarnej galerii sztuki uĝytkowej ibconcept store KOOKU
wbBiaïymstoku

NieĂpieszne
arcydzieïo

Autorami prezentowanych na wystawie prac są: Piet Hein Eek, Paul Heijnen, Johannes Hemann, John Eric Byers, Christophe Delcourt, Cameron
Mathieson i Alcarol.
„Nieśpieszne arcydzieło/
Unhurried Masterpiece” to
interesujący przegląd tego, jak
współcześni twórcy działający
na pograniczu rzemiosła, sztuki
i designu wykorzystują w swoich
pracach drewno, jak różnorodnych inspiracji dostarcza im ten,
wydawałoby się świetnie już
znany, materiał. Kontakt i praca
z drewnem budzą refleksje nad
czasem, materią z którą zmaga
się człowiek, naszymi związkami
ze światem natury, zmieniającymi się definicjami luksusu. To
materiał, który budzi emocje.

Drewno to
materiał, który
budzi emocje.

Otwarcie galerii sprzyjało rozmowom nie tylko o designie.
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chilloutXfelietony
Diana Nachiło
dziennikarka miesięcznika „BIZNES meble.pl”

ZMIANA IbNOWO¥m

L

udzie się zmieniają. Świat się zmienia. Na
łamach bieżącego wydania naszej gazety
można znaleźć wiele przykładów tej znanej
prawdy. Na rynku pojawiają się nowe produkty, które są wyrazem nowych tendencji. Dobrze
widać to m.in. w dziale technologie, gdzie pokazujemy
nowy sposób myślenia firm oferujących powierzchnie
dekoracyjne. Energią trendów nadal jest zmiana, ale
wyraźniej widać, że głównym bohaterem jest nie produkt, a człowiek. Obserwatorzy podkreślają, że to, co
wczoraj było typowe dla takich przestrzeni życia społecznego, jak ekonomia, kultura, polityka czy środowisko, dzisiaj często nie ma racji bytu. Siła transformacji
jest ogromna i nie da się jej powstrzymać.
Praca projektantów i przemysłu od dawna jest
pod czujną obserwacją naszego felietonisty – Zdzisława Sobierajskiego. W przygotowanym dla nas
artykule, również zwraca uwagę na temat zmiany:
Uważam, że nawet najlepszy design nie zbawi na-

szego świata. Świat poprawiają wyłącznie inwestorzy
finansując pozytywne zmiany. Na takim poziomie
projektowana potrzebne jest doświadczenie zawodowe, przeżyte porażki, wiedza o technologiach i materiałach, o rynku i zachowaniu klientów.
Osoby, które ciekawe są zmian i nowości, z pewnością zaintryguje program październikowego Łódź
Design Festival, którego czas trwania – co ważne
– uległ zmianie. Organizatorzy już dziś informują:
Nowość zdaje się być najważniejszą cechą współczesności. Zakwestionowaliśmy wiele starych prawd
i utartych sposobów myślenia. Po raz pierwszy w historii, w wysoko rozwiniętych społeczeństwach, najmłodsze pokolenia żyją w świecie diametralnie innym
od tego, w którym dorastali ich rodzice. Niespotykane
wcześniej zmiany technologiczne, społeczne i środowiskowe motywują do ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań. Jakie to zmiany? Jakie rozwiązania?
Bądźmy uważni. Obserwujmy i doświadczajmy.

Anna Szypulska
dziennikarka miesięcznika „BIZNES meble.pl”

W

szyscy dobrze pamiętamy, do czego może doprowadzić pominięcie
dwóch słów, tym bardziej, że chodziło o projekt nowelizacji ustawy
o radiofonii i telewizji. Nie wszyscy mamy jednak
świadomość, jaki zamęt mogą wprowadzić dwie
dodatkowe litery.
Od kilku lat, jak zapewne Państwo wiedzą,
przeprowadzamy badania czytelnictwa. Pytamy
naszych czytelników m.in. o to, skąd dowiedzieli
się o miesięczniku „BIZNES meble.pl”, jak oceniają jego poziom merytoryczny oraz graficzny, jakie
artykuły najchętniej czytają, na ile miesięcznik jest
przydatny w ich codziennej pracy. Prosimy także
o ocenę dodatkowych inicjatyw Wydawnictwa meble.pl.
W tym roku takie badania również zostaną
przeprowadzone, a każdy respondent otrzyma półroczną prenumeratę miesięcznika „BIZNES meble.
pl”. Wystarczy w dniach 10 sierpnia – 30 września
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wypełnić ankietę dostępną w tej oto lokalizacji:
http://www.biznes.meble.pl/ankieta-2017.
A teraz proszę sobie wyobrazić taką sytuację: sezon
urlopowy trwa w najlepsze, w wydawnictwie przebywa tylko kilka osób, w związku z czym panuje niczym
niezmącony spokój. Aż tu nagle e-mail! Co prawda, na
co dzień otrzymujemy tysiące wiadomości, ta jednak
mocno wyróżnia się swoją treścią. Najbardziej zaskakuje nas pytanie: Czy mają Państwo jakieś badania
poczytalności? W wydawnictwie pełna konsternacja
i dezorientacja. Otóż takich badań JESZCZE nie przeprowadzaliśmy. Z tego co wiem, to oceny poczytalności dokonuje lekarz psychiatra, na podstawie przeprowadzonego badania sądowo-psychiatrycznego.
Wcześniej zgodę musi wyrazić sąd lub prokurator, wydając odpowiednie postanowienie. Być może wyniki
TAKICH BADAŃ w pewnych kręgach uznawane byłyby za interesujące, jednak pozostaniemy przy badaniach czytelnictwa, ewentualnie poczytności naszego
miesięcznika… lub czasopisma.

Fot. Tomasz Markowski

(…) LUB CZASOPISMA

WYPENIJ ANKIET}

– ODBIERZ PREZENT!

JAK CO ROKU CIEKAWI JESTE¥MY WASZYCH OPINII NA TEMAT NASZEGO MIESI}CZNIKA:

WYPENIJ ANKIET} ON-LINE, A OTRZYMASZ W PREZENCIE
PÓROCZNk (6 wydañ: listopad 2017 – kwiecieñ 2018)
PRENUMERAT} CZASOPISMA „BIZNES MEBLE.PL”:
www.biznes.meble.pl/ankieta-2017
NA WYPENIONE ANKIETY CZEKAMY NAJPÓ½NIEJ DO 30 WRZE¥NIA

w ybi er z

11 wydañ – 140 zï
2x11 wydañ – 250 zï
3x11 wydañ – 330 zï
n a j l epszą opc j ę

Zamów prenumeratÚ
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

UNIKALNE FRONTY MEBLOWE NAJWY¿SZEJ JAKO¥CI:
KRISTALL „ZERO EDGE”, POLARIS, LEATHER, PIANOVO METALL ORAZ ALUMINIUM.

