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Zdjęcia dekorów produktów prezentowanych w Maga-
zynie Strefa Płyt mają charakter wyłącznie poglądowy 
i  mogą nieznacznie różnić się od faktycznego koloru 
produktu. Tutaj prezentowany jest jedynie fragment ca-
łości płyty, który nie odzwierciedla całego dekoru.

5527 Stone Oak PS Kronospan
Projekt: Kasia Orwat Home Design
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WYDARZENIA

ekskluzywne kuchnie Hildebrandt 
z kolekcją kronospan

Wszystko, co sygnowane jest nazwą 
KUCHNIE HILDEBRANDT wyprze-
dza trendy, podnosi prestiż wnętrz 

zwiększając, tym samym, jakość życia.

Rozbudzamy zmysły

Każdy nasz projekt jest efektem ogromnych 
starań. Na końcu tej drogi zawsze stoi czyjeś 
zadowolenie. Jest ono tym większe, że do 
każdego projektu podchodzimy indywidu-
alnie. Chcemy, aby satysfakcja z posiadania 
mebli HILDEBRANDT była jeszcze większa. 
Pragniemy, aby stworzone przez nas meble  
były odkrywane na nowo każdego dnia, pod-
czas otwierania szuflad, szafek oraz korzysta-
nia z ich funkcjonalności.

W służbie pięknych wnętrz

W parze z indywidualnym podejściem do 
projektów oraz wprowadzanymi do nich in-
nowacjami idzie także ergonomia. Staramy 
się proponować ciekawe i ergonomiczne 
rozwiązania korespondujące z nowym desi-
gnem. Elegancka kuchnia to wnętrze, które 
wpływa na nasze samopoczucie. Dlatego jej 
wystrojowi powinniśmy poświęcić szczegól-

Zapraszamy do świata marki KUCHNIE HILDEBRANDT. Marki, która powstała z myślą o klientach ceniących wysoką 
jakość, która idzie w parze z niebanalnym pięknem. Przedmioty funkcjonalne, meble codziennego użytku pragniemy 
zamieniać w architektoniczne dzieła.

ną uwagę. Jej styl winien podkreślać Państwa 
indywidualność. Niezwykle istotne jest tak-
że odpowiednie ustawienie mebli, sprzętów 
AGD oraz dodatków. Wszystkie te aspekty 
bierzemy pod uwagę chcąc stworzyć projekt 
godny tego, aby zasilił on Wasze wnętrza – 
nie tylko kuchenne. Bo HILDEBRANDT to…

… nie tylko kuchnie

Zajmujemy się przede wszystkim wykona-
niem i sprzedażą wysokiej jakości mebli ku-
chennych. Jednakże nie jest nam obce po-
zostałe wyposażenie meblowe. Wszystko to 
jest efektem dążenia do doskonałości. Przy-
kłady aranżacji wnętrz mieszkaniowych oraz 
komercyjnych można zobaczyć w zakładce 
OFERTA.

Cenimy profesjonalizm

Nazywamy się profesjonalistami i z najlepszy-
mi współpracujemy. Bazujemy na wysokiej 
klasy materiałach, akcesoriach i uznanych 
w kraju i na świecie marek m.in. Kronospan, 
HETTICH, BLUM, HAFELE, PEKA – KASSEBOH-
MER, INNOVUS, CORIAN. Ponad 80% półfa-
brykatów użytych do wykonywania mebli sy-

gnowanych marką KUCHNIE HILDEBRANDT 
pochodzi z Niemiec, Austrii i Włoch.

Czasem nam się wydaje ze nic nie może nas 
zadziwić, ale zaskoczyć już tak…

Tworzymy dla Was i Waszych wyjątkowych 
wnętrz,

ZESPÓŁ KUCHNIE HILDEBRANDT

K003 Dąb Craft Złoty PS Kronospan
Projekt: boske art Natalia Janicka 

5527 Stone Oak PS Kronospan
Projekt: Kasia Orwat Home Design



5

PRODUKTY

Kolekcja płyt HDF lakierowanych Kronospan zostaje wzbogacona o nowe dekory, będące odzwierciedleniem świa-
towych trendów w designie. Głównym źródłem inspiracji dla projektantów Kronospan był rysunek dębu, sosny oraz 
orzecha. Nowości HDF są idealnie dopasowane do istniejących już dekorów płyty laminowanej.

HdF lakierowany - trends 2014/2015 

Kronospan Szczecinek Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 1, 78-400 Szczecinek
tel. +48 94 37 30 100 • fax +48 94 37 30 109
sales.szczecinek@kronospan.pl

K001
Dąb Craft Biały

LHDF

K005
Dąb Urban Oyster

LHDF

K009
Orzech Select Ciemny

LHDF

K002
Dąb Craft Szary

LHDF

K006
Dąb Urban Bursztynowy

LHDF

K010
Sosna Loft Biała

LHDF

K003
Dąb Craft Złoty

LHDF

K007
Dąb Urban Kawowy

LHDF

K011
Sosna Loft Kremowa

LHDF

K004
Dąb Craft Tobacco

LHDF

K008
Orzech Select Jasny

LHDF

Idealne dopasowanie 
do Twoich potrzeb
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PRODUKTY

Płyty elewacyjne nowej generacji

Kronospan to światowy lider w produkcji drewnianych materiałów wykończeniowych i paneli. Od 117 lat pomagamy 
naszym klientom zrealizować ich pomysły w realne projekty.

Bazując na ogromnym doświadczeniu 
oraz technologicznym know-how, Kro-
nospan HPL stworzył płytę kompakto-

wą nowej generacji, która oferuje:

 realistyczne dekory o  niepowtarzalnych 
wzorach na powierzchni 15m2

 wysoką wizualną rozdzielczość druku aż 
do 1000 dpi, która pozwala na odwzoro-
wanie drobnych szczegółów i  stworzenie 
zachwycających fasad

 lepsze parametry techniczne i  wytrzyma-
łościowe, co potwierdzają niezależne ba-
dania

 intensywne i wyraziste kolory

 Płyta kompaktowa nowej generacji 
powstała w zakładzie Kronospan HPL w Pust-
kowie na nowoczesnej linii produkcyjnej. 
Dzięki innowacyjnej technologii powstał 
produkt o  ponadprzeciętnych parametrach 
i możliwościach. Pionierska technologia gwa-
rantuje uzyskanie dowolnego koloru w  jed-
nej z  sześciu dostępnych struktur, co jest 
bezkonkurencyjną ofertą na rynku.

 Płyty kompaktowe zbudowane są z ze-
wnętrznych warstw arkuszy dekoracyjnych 

i  wewnętrznej warstwy rdzenia. Nasycone 
żywicami arkusze celulozy są zaprasowywa-
ne w  warunkach wysokich temperatur i  ci-
śnienia. Warstwa dekoracyjna zabezpieczona 
jest lakierem, dzięki czemu płyty mają pod-
wyższoną odporność na działanie warunków 
atmosferycznych, promieni UV i mikrozaryso-
wań. Płyty z  laminatu wysokociśnieniowego 
charakteryzują się lepszymi parametrami 
wytrzymałościowymi oraz oferują druk w ja-
kości do 1000 dpi. Intensywne kolory, reali-
styczny druk, brak powtarzalności dekoru na 
przestrzeni 15 m2 sprawiają, że nowe płyty 
kompaktowe Kronospan HPL to produkt naj-
wyższej jakości.

 Wielkogabarytowe płyty kompaktowe 
stosowane są w  nowoczesnym budownic-
twie. Płyty HPL dają architektom swobo-
dę oraz możliwość realizacji oryginalnych 
projektów. Równie dobrze sprawdzają się 
w  połączeniu z  innymi materiałami wykoń-
czeniowymi, można je także stosować w za-
krzywionych kształtach. Wykorzystywane są 
głównie jako dekoracyjne elewacje wenty-
lowane. System elewacji wentylowanych po-
zwala na swobodny przepływ pary wodnej 

z wnętrza budynku na zewnątrz, dzięki cze-
mu nie dochodzi do procesów erozji biolo-
gicznej i chemicznej na skutek zawilgocenia, 
a  ściana swobodnie „oddycha”. Utrzymanie 
i konserwacja płyt nie wymagają ponoszenia 
dodatkowych kosztów, a  łatwa pielęgnacja 
przekłada się na komfort użytkowania.

• Dostępne struktury*: skórka pomarańczy 
(BS), połysk (SQ), półmat (SU), perlista (PE), 
pory drewna (WO), kamień (RS)

• Formaty płyt: 3050 x 1300 mm, 2800 x 1300 
mm, 5600 x 2040 mm, 2800 x 2040 mm

• Płyty dostępne w grubościach: 6, 8, 10, 12, 
13 mm

 Płyty produkowane są zgodnie z normą 
EN 438. Posiadają certyfikat CE i atest higie-
niczny. Gwarancja na produkt: 10 lat.

*poszczególne struktury dostępne w  wybra-
nych formatach – informacje u sprzedawcy.
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PRODUKTY

Laminat Mar
większa odporność na mikrozarysowania
MAR by Kronospan to laminaty dekoracyjne o podwyższonej odporności na mikrozarysowania powierzchni. Innowa-
cyjna technologia zabezpieczania gwarantuje gładką powierzchnię bez utraty połysku przez długi okres użytkowania. 
Laminaty MAR to rozwiązanie polecane szczególnie tam, gdzie powierzchnia narażona jest na silne zużycie i eksploatację 
tj. do restauracji, barów czy na blaty kuchenne.

większa odporność na mikrozarysowania

Laminat MAR 

wytrzymałość 
i funkcjonalność

połysk na lata
przeznaczony 

do intensywnej  
eksploatacji

wytrzymałość
i funkcjonalność

przeznaczony
do intensywnej

eksploatacji
połysk na lata

Technologia MAR zapewnia większą 
wytrzymałość materiału. Laminat za-
chowuje nieprzeciętnie wysoki połysk 

powierzchni nawet po latach intensywnej 
eksploatacji. Zwiększona odporność na mi-
krozarysowania daje nowe możliwości zasto-
sowania oraz gwarancję trwałości na długi 
czas.

Parametr Wymagania Norma Laminat MAR Laminat standard

Odporność 
na mikrozarysowania klasa 5-1* 438-2 2-3 5

Odporność 
na ścieranie IP min. 150 438-2 min. 200 min. 150

Odporność 
na ścieranie FP min. 350 438-2 min. 400 min. 350

Dostępne struktury Fine Ceramic FC, Slate SE,  Semigloss SM,  Supermatt SU, Orange Peel BS, Pearly PE, Spark UE, 
Stone RS, Woodgrain WO, Fine Pores FP, Cristal Finish CF, Matt Rustical Pores PR

*klasa 5: brak odporności, klasa 1: najwyższa odporność.

Kontakt:

www.kronospan-hpl.pl
hpl@kronospan.pl
tel. +48 14 67 09 500
fax +48 14 67 09 555

Kronospan HPL Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 3
39-300 Mielec
Polska

Porównanie właściwości laminatu MAR i standard:

Parametr Wymagania Norma Laminat MAR Laminat standard

Odporność na mikrozarysowania klasa 5-1* 438-2 2-3 5

Odporność na ścieranie IP min. 150 438-2 min. 200 min. 150

Odporność na ścieranie FP min. 350 438-2 min. 400 min. 350

Dostępne struktury Fine Ceramic FC - Slate SE - Semigloss SM - Supermatt SU - Orange Peel BS - Pearly PE - Spark UE -  

Stone RS - Woodgrain WO - Fine Pores FP - Cristal Finish CF - Matt Rustical Pores PR

*klasa 5: brak odporności, klasa 1: najwyższa odporność.

Przeznaczenie

Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne przeznaczone do zastosowań we-
wnętrznych, do łączenia z podłożem nośnym, zaprojektowane w celu uzyskania 
powierzchni przeznaczonych do intensywnej eksploatacji.

Magazynowanie

Płyty należy przechowywać w suchych i zadaszonych pomieszczeniach, w tem-
peraturze od 15 do 25°C, wilgotności wzgędnej 50% RH, unikając bezpośred-
niej ekspozycji na promieniowanie UV, w odległości min. 1,5 m od źródeł ciepła 
(grzejniki). Płyty składować w oryginalnym opakowaniu producenta, na pale-
tach. W przypadku płyt foliowwanych, folię należy zdjąć bezpośrednio po mon-
tażu. Okres przechowywania wynosi 6 miesięcy od daty produkcji.

MAR by Kronospan to laminaty dekoracyjne 
o podwyższonej odporności na mikrozarysowania 
powierzchni.

Innowacyjna technologia zabezpieczania gwarantuje 
gładką powierzchnię bez utraty połysku przez długi 
okres użytkowania.

Laminaty MAR to rozwiązanie polecane szczegól-
nie tam, gdzie powierzchnia narażona jest na silne  
zużycie i eksploatację tj. do restauracji, barów czy 
na blaty kuchenne.

do kontaktu z żywnościąodporność na zarysowania odporność na zaplamienia antybakteryjna powierzchnia łatwy do utrzymania w czystości

Laminat MAR 

Powierzchnia po 3 latach eksploatacji:  

Laminat standard:

Technologia MAR zapewnia większą wytrzymałość materiału. Laminat zachowuje nieprzeciętnie wysoki 
połysk powierzchni nawet po latach intensywnej eksploatacji. Zwiększona odporność na mikrozarysowania 
daje nowe możliwości zastosowania oraz gwarancję trwałości na długi czas.

Kontakt:

www.kronospan-hpl.pl
hpl@kronospan.pl
tel. +48 14 67 09 500
fax +48 14 67 09 555

Kronospan HPL Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 3
39-300 Mielec
Polska

Porównanie właściwości laminatu MAR i standard:

Parametr Wymagania Norma Laminat MAR Laminat standard

Odporność na mikrozarysowania klasa 5-1* 438-2 2-3 5

Odporność na ścieranie IP min. 150 438-2 min. 200 min. 150

Odporność na ścieranie FP min. 350 438-2 min. 400 min. 350

Dostępne struktury Fine Ceramic FC - Slate SE - Semigloss SM - Supermatt SU - Orange Peel BS - Pearly PE - Spark UE -  

Stone RS - Woodgrain WO - Fine Pores FP - Cristal Finish CF - Matt Rustical Pores PR

*klasa 5: brak odporności, klasa 1: najwyższa odporność.

Przeznaczenie

Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne przeznaczone do zastosowań we-
wnętrznych, do łączenia z podłożem nośnym, zaprojektowane w celu uzyskania 
powierzchni przeznaczonych do intensywnej eksploatacji.

Magazynowanie

Płyty należy przechowywać w suchych i zadaszonych pomieszczeniach, w tem-
peraturze od 15 do 25°C, wilgotności wzgędnej 50% RH, unikając bezpośred-
niej ekspozycji na promieniowanie UV, w odległości min. 1,5 m od źródeł ciepła 
(grzejniki). Płyty składować w oryginalnym opakowaniu producenta, na pale-
tach. W przypadku płyt foliowwanych, folię należy zdjąć bezpośrednio po mon-
tażu. Okres przechowywania wynosi 6 miesięcy od daty produkcji.

MAR by Kronospan to laminaty dekoracyjne 
o podwyższonej odporności na mikrozarysowania 
powierzchni.

Innowacyjna technologia zabezpieczania gwarantuje 
gładką powierzchnię bez utraty połysku przez długi 
okres użytkowania.

Laminaty MAR to rozwiązanie polecane szczegól-
nie tam, gdzie powierzchnia narażona jest na silne  
zużycie i eksploatację tj. do restauracji, barów czy 
na blaty kuchenne.

do kontaktu z żywnościąodporność na zarysowania odporność na zaplamienia antybakteryjna powierzchnia łatwy do utrzymania w czystości

Laminat MAR 

Powierzchnia po 3 latach eksploatacji:  

Laminat standard:

Technologia MAR zapewnia większą wytrzymałość materiału. Laminat zachowuje nieprzeciętnie wysoki 
połysk powierzchni nawet po latach intensywnej eksploatacji. Zwiększona odporność na mikrozarysowania 
daje nowe możliwości zastosowania oraz gwarancję trwałości na długi czas.

Kontakt:

www.kronospan-hpl.pl
hpl@kronospan.pl
tel. +48 14 67 09 500
fax +48 14 67 09 555

Kronospan HPL Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 3
39-300 Mielec
Polska

Porównanie właściwości laminatu MAR i standard:

Parametr Wymagania Norma Laminat MAR Laminat standard

Odporność na mikrozarysowania klasa 5-1* 438-2 2-3 5

Odporność na ścieranie IP min. 150 438-2 min. 200 min. 150

Odporność na ścieranie FP min. 350 438-2 min. 400 min. 350

Dostępne struktury Fine Ceramic FC - Slate SE - Semigloss SM - Supermatt SU - Orange Peel BS - Pearly PE - Spark UE -  

Stone RS - Woodgrain WO - Fine Pores FP - Cristal Finish CF - Matt Rustical Pores PR

*klasa 5: brak odporności, klasa 1: najwyższa odporność.

Przeznaczenie

Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne przeznaczone do zastosowań we-
wnętrznych, do łączenia z podłożem nośnym, zaprojektowane w celu uzyskania 
powierzchni przeznaczonych do intensywnej eksploatacji.

Magazynowanie

Płyty należy przechowywać w suchych i zadaszonych pomieszczeniach, w tem-
peraturze od 15 do 25°C, wilgotności wzgędnej 50% RH, unikając bezpośred-
niej ekspozycji na promieniowanie UV, w odległości min. 1,5 m od źródeł ciepła 
(grzejniki). Płyty składować w oryginalnym opakowaniu producenta, na pale-
tach. W przypadku płyt foliowwanych, folię należy zdjąć bezpośrednio po mon-
tażu. Okres przechowywania wynosi 6 miesięcy od daty produkcji.

MAR by Kronospan to laminaty dekoracyjne 
o podwyższonej odporności na mikrozarysowania 
powierzchni.

Innowacyjna technologia zabezpieczania gwarantuje 
gładką powierzchnię bez utraty połysku przez długi 
okres użytkowania.

Laminaty MAR to rozwiązanie polecane szczegól-
nie tam, gdzie powierzchnia narażona jest na silne  
zużycie i eksploatację tj. do restauracji, barów czy 
na blaty kuchenne.

do kontaktu z żywnościąodporność na zarysowania odporność na zaplamienia antybakteryjna powierzchnia łatwy do utrzymania w czystości

Laminat MAR 

Powierzchnia po 3 latach eksploatacji:  

Laminat standard:

Technologia MAR zapewnia większą wytrzymałość materiału. Laminat zachowuje nieprzeciętnie wysoki 
połysk powierzchni nawet po latach intensywnej eksploatacji. Zwiększona odporność na mikrozarysowania 
daje nowe możliwości zastosowania oraz gwarancję trwałości na długi czas.

Powierzchnia po 3 latach eksploatacji:

Laminat MAR

Laminat standard:

Przeznaczenie
Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne przeznaczone do zastosowań wewnętrznych, do 
łączenia z podłożem nośnym, zaprojektowane w celu uzyskania powierzchni przeznaczonych 
do intensywnej eksploatacji.

Magazynowanie
Płyty należy przechowywać w suchych i zadaszonych pomieszczeniach, w temperaturze od  
15 do 25°C, wilgotności wzgędnej 50% RH, unikając bezpośredniej ekspozycji na promienio-
wanie UV, w odległości min. 1,5 m od źródeł ciepła (grzejniki). Płyty składować w oryginalnym 
opakowaniu producenta, na paletach. W przypadku płyt foliowwanych, folię należy zdjąć bez-
pośrednio po montażu. Okres przechowywania wynosi 6 miesięcy od daty produkcji.

Kronospan HPL Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec
tel. +48 14 67 09 500, fax +48 14 67 09 555
www.kronospan-hpl.pl, hpl@kronospan.pl
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PRODUKTYPRODUKTY

NOWOŚĆ  - ARANŻATOR 
na stronie www.strefaplyt.pl 

Zaprojektuj swoje wnętrze 
z kolekcją Kronospan 
Wybierz odpowiedni dla Ciebie  
  dekor płyty meblowej lub płyt 

 w wysokim połysku 
   podłogę 
   blaty kuchenne
   kolor ścian 
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krono Xonic
Potrójna jakość - jak parkiet, ale lepsza
Wieloletnie prace rozwojowe opłaciły się, ponieważ z Krono Xonic jesteśmy w stanie zaoferować artykuł naprawdę 
zaawansowany technologicznie, który jest bardziej odporny na zarysowania i wytrzymały niż inne produkty, jak również 
jest w 100% wodoodporny. W związku z powyższym, Krono Xonic reprezentuje nową generację podłóg winylowych, 
które zapewniają niezwykłe połączenie korzyści wynikających z zastosowania materiału syntetycznego z estetyką pod-
łogi parkietowej. Wyróżnia się z tłumu dzięki autentycznemu naturalnemu wyglądowi i maksymalnej klasie odporności 
na ścieranie.

Faktem jest, że Krono Xonic jest jedyną 
podłogą winylową posiadającą Klasę 
Użytkowania 34, co czyni ją idealnym 

wyborem dla obiektów handlowych, łazie-
nek, kuchni i holi wejściowych.

Charakterystyka:
• 30 lat gwarancji
• Stabilna w każdym aspekcie
• Nieelastyczna winylowa podłoga nowej 

generacji: środek zmiękczający bez użycia 
materiałów toksycznych. Bez kurczenia się 
materiału

• Tłumienie krokowe i izolacja akustyczna
• Cyfrowy nadruk w rozdzielczości 700 dpi
• Niepowtarzający się wzór
• A.B.C. powłoka antybakteryjna
• Mechanizm Top Clic dla szybkiego, proste-

go i bezpiecznego układania
• 100% wodoodporna
• Rozmiar 2400 x 234 x 10 mm

krono onic

RO27 Victoriana RO25 Pennsylvania RO22 Long BeachRO16 GoldrushRO19 ocean driveRO13 Sandstorm

RO23 anchorage RO24 rocky Mountain Way RO15 ColumbusRO18 true GritRO14 Pearly GatesRO17 tortuga

RO26 SundanceRO28 Gran reserva RO29 Coopers Classic RO20 White Water RO21 eclipse
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cyjne i ponadczasowy charakter wnętrz. Nie-
samowita delikatność w dotyku powierzchni 
atłasowej trafi w  gusta osób, które oczekują 
od frontów lakierowanych czegoś więcej, na-
tomiast efekt „lustra” powierzchni w wysokim 
połysku  zachwyci najbardziej wymagających 
Klientów.
Szkło laminowane:
•	 Uno-glass
•	 Duo-glass
- szerokie zastosowanie dekoracyjne i aran-

żacyjne, oryginalna alternatywa do klasycz-
nego rozwiązania stosowanego do wypeł-
niania drzwi przesuwnych oraz  dekoracji 
pomiędzy szafki kuchenne,

- praktyczne podczas użytkowania,
- nieograniczone możliwości dekoracyjne, 
- możliwość wyboru grafik spośród tysięcy 

zdjęć dostępnych na stronie www.meblex-
-glass.pl, bankach zdjęć fotolia i  shutter-
stock, lub kolorów folii ze wzornika Meblex, 

- szkło bezpieczne, co zostało potwierdzone 
atestami bezpieczeństwa. W  przypadku 
silnego uderzenia lub stłuczenia odłamki 
szkła pozostają przyklejone do folii, tym 
samym chroniąc przed urazami,

- wydruk  na specjalnej folii - odpornej na 
wysokie temperatury,

- proces technologiczny połączenia grafiki 
ze szkłem za pomocą specjalistycznej fo-
lii odbywa się w piecu przy temperaturze 
130 stopni w  czasie 2 godzin, co stanowi 
trwałe połączenie wszystkich warstw,

- bardzo wysoka jakość gotowego produktu.

pewnia bardzo wytrzymałe i  gładkie kra-
wędzie

•	 szlifowanie		na	profesjonalnych	szlifierkach	
przemysłowych szeroko taśmowych co za-
pewnia idealną powierzchnię 

•	 2	 warstwy	 lakieru	 właściwego	w  	 wybra-
nym kolorze ze wzorników NCS, RAL, ICA.

•	 lakier	 nawierzchniowy	 bezbarwny	 akrylo-
wy, dzięki któremu kolor zachowuje swoją 
głębię i blask

Bogata kolorystyka frontów lakierowanych 
pozwala na nieskończone możliwości aranża-

Oferujemy:
Fronty meblowe :
•	 MDF	oklejane	folią	PVC	-	bogata	kolorysty-

ka folii

•	 MDF	połyskowe	

•	 ramiakowe	 -	 dostępne	 w  17	 kolorach	
w strukturze synchronicznej ( w tym 7 ko-
lorów 3D i 10  kolorów PS ) wykonane: 

- z ramki o grubości 18 mm oraz z wypełnie-
nia 10 mm *

- obrzeża PVC zewnętrznego 2 mm i  we-
wnętrznego 0,6 mm

Fronty w technologii 3D i PS doskonale odda-
ją naturalność i piękno prawdziwego drewna. 
Dzięki temu płyty kolekcji 3D charakteryzują 
sie widoczną i  wyczuwalną w  dotyku struk-
turą , która doskonale podkreśla wzór, a tym 
samym nadaje meblom oryginalności, cha-
rakteru i elegancji.

•	 lakierowane	w trzech	rodzajach	nawierzchni
- matowa „10 gloss”
- matowa „atłas”
- połyskowa „high gloss - super wysoki połysk „

NOWOŚĆ!!! Fronty lakierowane - luksus 
w twoim domu

•	 płyta		MDF	„19”	o zwiększonej	gęstości	900	
kg/m3 dwustronnie laminowana produko-
wana na nasze specjalne zamówienie

•	 lakier	 podkładowy	 poliestrowy,	 który	 za-

MeBLeX - producent frontów meblowych 
i szkła laminowanego  JakoŚĆ, doŚWiadCzenie i PreCyzJa

Jako firma z wieloletnią tradycją i bogatym doświadczeniem uważnie obserwujemy potrzeby naszych Klientów i ak-
tualne trendy , dlatego też nasza oferta zawsze obfituje w innowacyjne, a jednocześnie bardzo praktyczne propozycje 
aranżacyjne.

P.P.H.u. „MeBLeX” 
dariusz Chmielewski
Morzywół 36, 26-225 Gowarczów
tel.: +48 672 46 97, fax: +48 672 41 74
www.meblex.pl, www.meblex-glass.pl  
www.meblex.pl/forum
znajdź nas na facebook; 
rowery elektryczne: www.a2b.com.pl

PRODUKTY
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Największą korzyścią dla szerokiej gru-
py odbiorców będzie możliwość sko-
rzystania z  najpopularniejszego sys-

temu w  branży meblarskiej, neron eRozrys, 
ale działającego w chmurze, czyli wirtualnej 
przestrzeni dostępnej dla każdego. neron 
eRozrys w  Chmurze stworzono specjalnie 
z myślą o członkach prestiżowej Strefy Płyt by 
umożliwić Państwa przedsiębiorstwom roz-
wój na niespotykaną dotąd skalę. Dzięki roz-
wiązaniu eRozrys w Chmurze będziecie Pań-
stwo mogli zaproponować swoim klientom 
całkowicie nowy sposób składania zleceń 
przy ograniczonych do minimum kosztach 
uruchomienia serwisu. Nigdy wcześniej taki 
sposób kontaktu z klientami, promocji firmy, 
umieszczania własnych reklam i ogłoszeń nie 
był możliwy. Nie raz prezentowaliśmy możli-
wości systemu neron eRozrys na spotkaniach 
HausMesse czy dedykowanych spotkaniach 
dla Państwa klientów. Co więcej, firmy re-
prezentujące Strefę Płyt, posiadające licencję 
systemu neron eRozrys, wystawiają pozytyw-
ne referencje z wieloletniego korzystania z tej 
aplikacji. Dlatego jeśli leży Państwu na sercu 
wykorzystanie najnowocześniejszej tech-
nologii działającej na rzecz Państwa firmy, 

nowy dostawca 
kwalifikowany w Sieci Strefa Płyt
Mimo, iż nie pierwszy raz pojawiamy się na łamach kwartalnika Strefa Płyt, ten artykuł jest dla nas szczególnie istotny, 
ponieważ z największą przyjemnością pragniemy poinformować, że z dniem 06.02.2015, neronIT Sp. z o.o. stał się 
Kwalifikowanym Dostawcą rozwiązań informatycznych dla Strefy Płyt. Cóż to oznacza dla Państwa, członków Stref Płyt?

zapraszamy do rozpoczętych już konsultacji 
w zakresie uczestnictwa w eRozrys w Chmu-
rze pod patronatem Strefy Płyt.

 Każda firma, a przede wszystkim stola-
rze – klienci Stref Płyt, będą mogli zalogować 
się do wspólnej dla wszystkich Stref Płyt plat-
formy internetowej, wprowadzić zlecenie na 
cięcie płyt i  okleinowanie formatek meblo-
wych, zoptymalizować zlecenie i  otrzymać 
plan rozkroju, ze wszystkimi kluczowymi 
informacjami dotyczącymi zlecenia. A Strefa 
Płyt, do której klient będzie przypisany otrzy-
ma, w  zależności od wykupionego pakietu, 
bądź to plan rozkroju bądź pliki sterujące pi-
larkami panelowymi. Dlaczego warto będzie 
„wejść w chmurę”? Oto kilka argumentów:

•	 niski	 koszt	 rozpoczęcia	 świadczenia	usług	
przez Internet – dbamy o Państwa finanse,

•	 możliwość	 wprowadzania	 zleceń	 przez	
Internet 24h na dobę przez Państwa klien-
tów,

•	 automatyczne	 informacje	 o  parametrach	
zlecenia – ilość płyt, metry cięcia i okleino-
wania, opcjonalna wycena usługi,

•	 szczegółowe	 informacje	 graficzne	 doty-
czące planów cięcia,

•	 zarządzanie	 listą	swoich	klientów	 i  ich	za-
mówieniami,

•	 automatyczny	rozkrój	płyty	na	optymaliza-
torze z postprocesorem dedykowanym do 
posiadanego przez Państwo parku maszy-
nowego.

 Przez kolejne 3 miesiące odwiedzimy 
każdą hurtownię Strefę Płyt. Będziemy roz-
mawiali z Państwem o potrzebie i możliwo-
ściach włączenia poszczególnych hurtowni 
w chmurę, czyli korzystania z neron eRozrys 
jako usługi internetowej, która będzie do-
stępna od 1.06.2015 roku. Poza tym, podczas 
spotkań przedstawimy Państwu pełny pakiet 
produktów, które neronIT oferuje wyłącznie 
hurtowniom Stref Płyt w tak atrakcyjnych ce-
nach:

•	 neron	eRozrys	w Chmurze

•	 neron	eRozrys

•	 neron	eRozyrs	Detal

•	 neron	CMS

•	 neron	eSKLEP

•	 neron	mini	eOZ

•	 neron	eOZ

•	 neron	Produkcja	3D

•	 neron	Produkcja	3D	WGL

•	 neron	WebConfigurator

•	 neron	CRM

•	 usługi	konsultingowe	i programistyczne

 Mimo, że Internet w  Polsce dostępny 
jest od 23 lat, nadal mnóstwo firm z branży 
meblarskiej nie posiada strony internetowej. 
Analizując pod tym kątem Strefy Płyt stwier-
dziliśmy, że jest to aż ponad 20% firm. Duża 
grupa Stref Płyt nadal prezentuje strony, 
które są wykonane w   przestarzałej techno-
logii, niepozwalającej na wyświetlanie stron 
na urządzeniach mobilnych, bądź też tak nie 
przystających do rzeczywistości, że zamiast 
przyciągać uwagę klientów, odstraszają. Dla-

www.neronit.pl
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tego też, wychodząc Państwu naprzeciw, 
proponujemy wdrożenie nowoczesnego 
i  efektownego systemu prezentacji firmy 
w  Internecie. Dzięki zastosowaniu neron 
CMS – systemu zarządzania treścią, w  łatwy 
i  szybki sposób można stworzyć stronę in-
ternetową – opis firmy, ofertę, aktualności, 
galerie zdjęć i  filmów, zachęcać do współ-
pracy nowoczesnym wyglądem i  aktualną 
treścią. Wdrożenie systemu neron CMS może 
być pierwszym krokiem na drodze od trady-
cyjnego sposobu komunikacji z  rynkiem do 
pełnego wykorzystania Internetu do celów 
handlowych i budowy platformy B2B. W tym 
miejscu należy podkreślić korzyści finansowe 
związane z podjęciem współpracy z neronIT 
– Kwalifikowanym Dostawcą towarów i usług 

Strefy Płyt. Dzięki zakupom grupowym moż-
liwe będzie znaczne obniżenie cen w stosun-
ku do standardowego cennika produktów 
i  usług neronIT. Im większe grono Stref Płyt 
dołączy do zakupów tym większy będzie 
udzielony rabat końcowy. 

 neronIT Sp. z o.o. – Architekci Rozwiązań 
Internetowych dla Biznesu -  jest spółką kapi-
tałową posiadającą ponad kilkunastoletnie 
doświadczenie rynkowe. Firma reprezentuje 
szeroko rozumiany sektor informatyczny. Spe-
cjalizujemy się w  biznesowym oprogramo-
waniu internetowym. Oznacza to, iż do pracy 
z systemami neronIT wystarcza przeglądarka 
internetowa. Nasi specjaliści dziedzinowi, jak 
również wiedza i  doświadczenie branżowe 
ugruntowały nasze produkty i  usługi głów-

nie w branży meblarskiej, której poświęcamy 
się w pełni. Pod względem technologicznym 
produkty neronIT spełniają wszelkie prze-
słanki innowacyjności: technologiczną, orga-
nizacyjną i procesową. Nie pozostaje to bez 
znaczenia w  aspekcie składania wniosków 
o dofinansowanie projektów z funduszy Unii 
Europejskiej w ramach horyzontu 2014-2020. 
Plany wdrożenia rozwiązań informatycznych 
dostarczanych oraz integrowanych przez 
neronIT, przy współpracy z  Uniwersytetem 
Ekonomicznym w  Katowicach i  Wydziałem 
Technologii Drewna SGGW w  Warszawie 
zwiększają prawdopodobieństwo uzyskania 
pozytywnej oceny składanych wniosków.

Dla tych z Państwa, którzy dopiero roz-
poczynają przygodę z  internetowym 
prowadzeniem biznesu czy też na-

wiązywaniem kontaktów z  klientami drogą 
elektroniczną, proponujemy cały szereg pro-
duktów, które, nie wymagając nakładów na 
sprzęt, w krótkim czasie przyniosą pożądane 
efekty. Mowa tutaj o niżej opisanych rozwią-
zaniach.
•	 neron	 Kreator	 Mebli – aplikacja umożli-

wiająca w  kliku krokach konfigurację ze-
stawu mebli, począwszy od rodzaju mebla, 
jego gabarytów, materiałów, z których ma 
zostać wykonany a na okuciach i otworach 
montażowych kończąc włącznie z przygo-
towaniem plików na pilarki oraz maszyny 
CNC.  

•	 neron	CMS - prosty i wydajny system po-
zwalający na zarządzanie własną stroną 
internetową, wykorzystując podstawowe 
umiejętności posługiwania się kompute-
rem, bez konieczności posiadania wiedzy 
informatycznej. neron CMS zapewnia peł-
ną responsywność, co oznacza, że prezen-
towane treści wyświetlają się poprawnie 
na wszelkiego typu urządzeniach, bez 
względu na rozmiar ekranu czy wykorzy-
stywaną przeglądarkę internetową.

•	 neron	eSKLEP - sklep internetowy, oparty 
na wydajnym silniku prezentowania tre-
ści, dający możliwości bogatej prezentacji 
produktów, wyliczania ceny czy filtrowania 
produktów. System ten posiada dedyko-

wane dla branży meblowej rozszerzenia, 
takie jak kalkulator Blum czy eRozrys dla 
Detalu. Aplikacja ma wbudowane me-
chanizmy komunikacji z  popularnymi 
systemami płatności elektronicznych oraz 
moduł wymiany danych z  systemami kla-
sy ERP. Zarządzanie produktami, użytkow-
nikami i zamówieniami jest bardzo proste 
i  tak jak w przypadku neron CMS nie wy-
maga umiejętności programistycznych.

•	 neron	eRozrys - najbardziej znany system 
służący do przyjmowania przez Internet 
zleceń na cięcie płyt i okleinowanie forma-
tek. Jest to rozwiązanie dedykowane hur-
towniom meblowym.

•	 neron	mini	eOZ - najnowsze rozwiązanie 
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kronodesign & kronobuild 
- szkolenie dla sieci Strefa Płyt w Szczecinku 

Spotkanie odbyło się w hali wystawowej 
Hausmesse, gdzie klienci mogli zobaczyć 
zastosowanie produktów Grupy Krono-

span z Mielca, Szczecinka, Strzelec Opolskich, 
Pustkowa, a  także z  zakładów Falco na Wę-
grzech czy Iverica w Chorwacji oraz przyjrzeć 
się całej gamie oferowanych produktów, wy-
eksponowanych w pełnym formacie handlo-
wym, w atrakcyjnych aranżacjach.

 Cykl prezentacji i  szkoleń przybliżył 
klientom bogatą gamę produktową Kro-
nospan. Po raz pierwszy zaprezentowano 
zupełnie nową strukturę w płycie laminowa-
nej Perfekt Wood produkowaną w zakładzie 
Kronospan Szczecinek. Duże zainteresowanie 
wzbudziła nowa kolekcja płyt lakierowanych 
HDF HD oferująca dekory idealnie dopaso-
wane do nowości w  płycie laminowanych. 
Kolejnym ważnym punktem szkolenia była 
kolekcja Synchro 3D oraz dopasowanie 
obrzeży f. Döellken. 

Na początku lutego odbyło się w Szczecinku kolejne szkolenie dla Stref Płyt zlokalizowanych w Polsce północnej. 
Szkolenie miało na celu przede wszystkim pogłębienie wiedzy dotyczącej szerokiej oferty produktowej Kronospan.

 Podążając za trendami na rynku Krono-
span ciągle rozwija ofertę płyt meblowych 
w wysokim połysku. Najnowszym produktem 
są płyty Acrylic Gloss, które zostały tu szcze-
gółowo zaprezentowane. 
 Wiele Stref Płyt wprowadziło lub nosi 
się z zamiarem wprowadzenia do oferty płyt 
budowlanych Kronospan. Była to zatem do-
skonała okazja do zapoznania się z produkta-
mi z  branży budowlanej. Największe zainte-
resowanie wzbudziły płyty trudnopalne oraz 
wilgocioodporne. 
  Podczas szkolenia został poruszony 
też bardzo ważny dla klientów temat nowej 
oferty programu Express oraz związanego 
z  tym serwisu. Każdy miał okazje osobiście 
porozmawiać z przedstawicielami Kronospan 
i uzyskać odpowiedzi na nurtujące go pyta-
nia i wątpliwości.

w ofercie neronIT. Szybkie i efektywne roz-
wiązanie dla firm świadczących usługi dla 
firm i  osób prywatnych. Dzięki prostym 
mechanizmom rejestracji zleceń możliwe 
jest śledzenie statusu ich realizacji na po-
szczególnych stanowiskach pracy (gniaz-
dach) z dostępem do takiej informacji dla 
klientów. Klienci, posiadając własny login 
i  hasło, w  każdej chwili mogą sprawdzić 

status złożonych zleceń, podczas gdy 
o gotowości zlecenia do odbioru klient jest 
informowany automatycznie wysyłanym 
smsem.

•	 neron	eOZ - to kolejne rozwiązanie służące 
do zarządzania procesem produkcyjnym 
i  świadczenia usług. Jest to system klasy 
PPS, który może być zintegrowany z neron 

eRozrys czy też neron Produkcja 3D. Wy-
korzystanie systemu kodów kreskowych 
usprawnia proces śledzenia produkcji na 
poziomie zleceń czy też poszczególnych 
formatek. 

Zapraszamy do stałej współpracy z neronIT 
www.neronit.pl, 
facebook.com/neronit
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 Zadanie konkursowe to zaprojekto-
wanie części dziennej mieszkania (salon lub 
sypialnia) z  aneksem kuchennym i  gardero-
bą o maksymalnej powierzchni 120 m2, przy 
wykorzystaniu jednej z konkursowej kolekcji 
Kronospan: Nowości 2014/2015 (K001Dąb 
Craft Biały, K002 Dąb Craft Szary, K003 Dąb 
Draft Złoty, K004 Dąb Craft Tabacco, K005 
Dąb Olster, K006 Dab Urban Bursztynowy, 
K007 Dąb Urban Kawowy, K010 Sosna Loft 
Biała, K011 Sosna Loft Kremowa), kolekcji 
Contempo (K008 Orzech Select Jasny, K009 
Orzech Select Ciemny, 4298 Jasny Atelier, 
4299 Ciemny Atelier), kolekcji Synchro 3D 
(8203 Platan Monaco Jasny, 8195 Platan Mo-
naco Średni, 8069 Platan Monaco Ciemny, 
5178 Rovere Valdivia, 5180 Rovere Molina, 
5181 Rovere Santiago, 5183 Rovere Ratan, 
5190 Noce Sorrento, 5191 Noce Colon, 5192 
Noce Cristobal, 5193 Noce Vetona). Wszyst-
kie te kolekcje uczestnicy konkursu znajdą 
w  bazie Kronospan, dystrybuowanej przez 
organizatorów Konkursu m.in. w  progra-
mach do projektowania wnętrz wskazanych 
poniżej, jak i  na swoich stronach interneto-
wych. Uczestnik może również wykorzystać 
w  projekcie pozostałe dekory kolekcji płyt 

znowu inspirujemy z firmą kronospan!
zaprojektuj i wygraj 5000 zł...
Na początku marca firmy CAD Projekt K&A i Kronospan rozpoczynają kolejny konkurs. Tym razem zadanie jest trudniej-
sze, dlatego organizatorzy przewidzieli aż dwa miesiące na dokładne zaplanowanie i zrealizowanie projektu wnętrza 
części dziennej mieszkania. Łączna pula nagród w konkursie Inspirujące Wnętrza – KRONOSPAN i CAD Projekt K&A to 
przeszło 20 000 zł, a swoje projekty można przesyłać do 10 maja.

laminowanych lub blatów Kronospan, pa-
miętając jednak o przeznaczeniu danej płyty 
wskazanym przez producenta i  zachowaniu 
wszelkich przepisów, norm i wymogów bez-
pieczeństwa. Każdy Uczestnik może zgłosić 
do konkursu maksymalnie 3 Projekty.

 Konkurs Inspirujące Wnętrza – KRONO-
SPAN i CAD Projekt K&A  jest adresowany nie 
tylko do użytkowników programów  CAD 
Decor PRO, CAD Decor i  CAD Kuchnie, ale 
także do projektantów i architektów wnętrz, 
którzy nie mieli do tej pory styczności  z opro-
gramowaniem autorstwa CAD Projekt K&A. 
Poznańska firma, tworząca od przeszło 20 
lat autorskie oprogramowanie do projek-
towania wnętrz, przekaże 30 bezpłatnych 
trzymiesięcznych kluczy czasowych CAD 
Kuchnie z Modułem Szaf Wnękowych i Mo-
dułem Renderingu Profesjonalnego. Liczy 
się kolejność zgłoszeń, których rejestracja 
rozpoczyna się razem ze startem Konkursu, 
czyli od 10.03.2015 r. i potrwa do 31.03.2015 r. 
Szczegóły znajdziesz w Regulaminie konkur-
su Inspirujące Wnętrza – KRONOSPAN i CAD 
Projekt K&A i na stronach organizatorów. 
 

A naprawdę jest o co powalczyć! 
Nagrody konkursowe to:

CAD Decor PRO (o  wartości 8900 zł netto) 
i  5000 zł - 1 miejsce

kupon do wykorzystania w  CAD Projekt 
K&A na 2000 zł i  3000 zł - 2 miejsce 

kupon do wykorzystania w  CAD Projekt 
K&A na 1000 zł i 1000 zł - 3 miejsce

 Jury składające się z  przedstawicieli 
CAD Projekt K&A, Kronospan oraz niezależ-
nej projektantki - Katarzyny Orwat będzie 
oceniało projekt pod kątem funkcjonalności, 
estetyki oraz innowacyjności w zastosowaniu 
płyt Kronospan w nietypowym wnętrzu. Wy-
niki Konkursu Organizatorzy przewidują na 
koniec maja, a oficjalna Gala podsumowująca 
konkurs i prezentująca nagrodzone projekty 
odbędzie się  podczas popularnych targów  
Hausmesse Szczecinek w  czerwcu 2015 r. 
Organizatorzy mają nadzieję, że ten Konkurs 
przyciągnie kreatywnych projektantów i  ar-
chitektów wnętrz, którzy nie boja się nowych 
wyzwań.

Inspiracją dla Organizatorów 
Konkursu było nowatorskie 
podejście do zastosowania 

różnego rodzaju tekstur w  pro-
jektowaniu wnętrz. Kreatywne 
wykorzystanie „nieoczywistych” 
w  danym wnętrzu materiałów 
i  znajdowanie dla nich nowych 
zastosowań to obecnie jeden 
z najgorętszych trendów w pro-
jektowaniu wnętrz. Dlatego 
organizatorzy przygotowali dla 
uczestników Konkursu na pozór 
trudne zadanie, dające jednak 
spore pole do realizacji najśmiel-
szych koncepcji.  
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dekory płyt meblowych kronospan  
w programie kd MaX

KD Max to profesjonalny i intuicyjny pro-
gram do projektowania kuchni, mebli 
kuchennych oraz szaf, który wychodzi 

na przeciw wszelkim potrzebom współcze-
snych projektantów. Pozwala on stolarzom 
i  producentom mebli na szybkie tworzenie 
najwyższej jakości projektów zarówno pod 
względem użytkowym, jak i estetycznym. Za-
awansowane możliwości KD Max skutecznie 
wspomagają użytkowników nie tylko na każ-
dym etapie projektowania, ale także  podczas  
powadzenia prezentacji dla klientów.

 W  KD Max dzięki  przyjaznemu inter-
fejsowi użytkownika, każdy projektant może 
momentalnie zacząć pracę na maksymalnie 
efektywnym poziomie.  Niewątpliwie duża 
w  tym zasługa twórców programu, którzy 
opracowali niezwykle logiczne i  przejrzyste 
menu. Sam proces projektowania jest rów-
nież zaskakująco szybki. Otóż przygotowanie 
kompletnego projektu kuchni tzn. narysowa-
nie dowolnego kształtu pomieszczenia, wsta-
wienie mebli i akcesoriów z biblioteki obiek-
tów, wprowadzenie niezbędnych poprawek 
oraz stworzenie fotorealistycznej  wizualiza-
cji, wraz z dokumentacją projektową, zajmuje 

Dobra wiadomość dla stolarzy i producentów mebli. W bezpłatnej bibliotece mebli i akcesoriów programu KD Max 
pojawiła się biblioteka płyt meblowych Kronospan. Dzięki produktom firmy Kronospan, użytkownicy KD Max zyskują 
jeszcze większy zakres możliwości w trakcie projektowania kuchni i mebli kuchennych.

zaledwie ok. 15 minut. Warto podkreślić, że 
dokumentacja projektowa wraz z kompletną 
listą materiałową i całościową wyceną gene-
rowane są automatycznie.

 Stolarze i producenci mebli z pewnością 
docenią rozbudowane możliwości rozkroju, 
w  które został wyposażony KD Max. Spe-
cjalny moduł Max Rozkrój umożliwia szybki 
i  intuicyjny rozkrój wszystkich szafek oraz 
precyzyjne rozpisanie ich wraz z półkami na 
poszczególne formatki. Wystarczy tylko jedno 
kliknięcie, a program przejrzyście przedstawi 
każdą formatkę, podając nie tylko jej wymiary, 
ale również nadany przez użytkowników ma-
teriał płyty. Max Rozkrój jest w pełni edytowal-
ny, można go więc swobodnie dostosować 
do własnych potrzeb. Dodatkowo w KD Max 
możliwa jest również optymalizacja rozkroju. 
Dzięki dedykowanej wtyczce do programu 
TonCut wszyscy użytkownicy KD Max szybko 
i sprawnie wykonają rozkrój wielu materiałów 
płaskich m.in.: płyt, drewna, szyb, aluminium, 
kamienia, blachy, plexi, kartonu, itp. Zaawan-
sowane możliwości rozkroju pozwolą projek-
tantom zaoszczędzić czas, a  także znacznie 
ograniczyć zużycie materiałów.

 Dużym atutem KD Max jest całkowicie 
darmowa i  ciągle aktualizowana bibliote-
ka obiektów, w  której każdy użytkownik KD 
Max znajdzie wszystkie potrzebne elementy 
wyposażenia wnętrz m.in.: meble( kuchenne, 
łazienkowe, salonowe), płyty meblowe, fron-
ty, uchwyty, akcesoria, urządzenia AGD oraz 
tekstury.  

 Program KD Max pozwala także na 
łatwe: importowanie dowolnych tekstur 
z plików w formacie JPEG, tworzenie i mody-
fikowanie mebli skrzyniowych, autowymia-
rowanie i detekcję kolizji oraz automatyczną 
symulację oświetlenia. 

 Dodatkowo skuteczność efektów pra-
cy w KD Max można łatwo zwiększyć dzięki 
kompatybilnym systemom wsparcia sprze-
daży, czyli tzw. Panoramom 360°, systemowi 
iScan, zdjęciom w technice 3D oraz efektow-
nym animacjom.
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OGŁOSZENIA

Wielkość rozdrabnianego materiału 15 cm średnicy (maksymalnie 30 cm z odrostami)
Układ napędowy napęd bezpośredni, wał odbioru mocy w/ śruby ścinane
Moc	ciągnika	do	maks.	wydajności	min	•	60-70	KM	Moc	silnika	30-100	KM
Osłona	wyrzutu	16,5	x	30	cm	•	Rozmiar	wirnika	76	cm
Ilość	noży	tnących	4	+	1	PRZECIWOSTRZE	•	Typ	noża	hartowana	stal	narzędziowa
Mechanizm	pobierania	materiału		•	Napęd	hydrauliczny	-	2	WAŁKI	ZĘBATE
System mocowania Trzypunktowy układ zawieszenia (TUZ)
Wymiary (przy złożonym leju wsadowym) 127cm D x 132cm S x 188 cm W
Lej	wsadowy	63	x	63	cm	•	Obrotowość	rury	wyrzucającej	360°
Wysokość	rury	wyrzucającej	188cm	•Znamionowe	obroty	na	minutę	540-1000

Kontakt: 508-445-728 woj. mazowieckie

EKO - NATURALNE FRONTY MEBLOWE
Jesteśmy producentem frontów z kamienia, 
elastycznego piaskowca, betonu, blachy, 
surowego litego drewna. 

Zapraszamy na naszą www.fronty-eko.pl

projektowanie 
domów pasywnych 
i energooszczędnych

www.midi-architekci.pl
e-mail: midi@midi-architekci.pl

katalog nietypowych 
domów pasywnych

adres: Gdańsk, ul. Ogarna 72 / 1   
telefon: 513 732 048

RĘBAK Stiler BX62R Wallenstein 
made in Germany - 12 500 zł.Sprzedam

ZAMOW-MEBLE.PLZAMOW-MEBLE.PL

kom. 570 650 729  biuro@zamow-meble.pl

      Firma utworzona przez doœwiadczonych i 
wykszta³conych fachowców z  wieloletnim 
sta¿em w bran¿y meblowej, aby sprostaæ 
potrzebom wymagaj¹cego rynku meblowego.
       Proponujemy projekty i realizacjê wszystkich
koncepcji z zakresu mebli do mieszkañ, biur, 
sklepów oraz innych obiektów u¿ytecznoœci 
publicznej.
      Dostêp no materia³ów z “pierwszej rêki” tak¿e 
wspó³praca z wiod¹cymi firmami krajowego 
rynku pozwala nam zaproponowaæ produkty 
najwy¿szej jakoœci w konkurencyjnych cenach.

Zapraszamy do wspó³pracy firmy 
architektoniczne, instytucje oraz odbiorców 

indywidualnych

ekipa zamow-meble.pl

Obrabiarka CNC  f. SCM 
Usługa frezowania, 

wiercenia i cięcia 
Usługa 

frezowania blatów 
Frezowanie 

krzywoliniowe 

ul. Przemysłowa 24/5, 39-300 Mielec
tel. +48 793 789 300
tel. +48 793 782 300

Jakość usług na najwyższym poziomie

Jakość usług na najwyższym poziomie
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Oferta specjalna
PŁYTA LAMINOWANA Z POLAREM

Kronospan Mielec Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec
tel. +48 17 58 22 200 • fax +48 17 58 22 300
sales.mielec@kronospan.pl • www.kronospan.pl

Kronospan Szczecinek Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 1, 78-400 Szczecinek
tel. +48 94 37 30 100 • fax +48 94 37 30 109
sales.szczecinek@kronospan.pl •  www.kronospan.pl

8506 Grusza Polarna

8333 Travena Miodowa

8617 Dąb Nova

9755 Wiśnia Marbela

K007 Dąb Urban Kawowy

775 Redwood

5112 Dąb Górski Jasny

8445 Trawa Afrykańska

8618 Orzech Elegance 9102 Dąb Ciemny

8625 Dąb Maggia

5117 Wiąz Venetio 

401 Grusza Jasna

9614 Orzech Lyon

K006 Dąb Urban Bursztynowy

1354 Grusza Naturalna

8405 Śliwa Łącka5122 Wiąz  Piemonte

9240 Buk Mangfall Jasny 

K002 Dąb Craft Szary

9365 Klon Jutland

K004 Dąb Craft Tobacco 

8912 Oliwka Sewilla Jasna

7947 Orzech

8948 Wiśnia Primera

8918 Orzech Candiano

5116 Wiąz Lombardia

8425 Macassar Coffee

K001 Dąb Craft Biały8443 Jesion Komi

8994 Heban

8653 Jesion Coimbra

6596 Wiąz Jasny

7504 Palisander Densa

8431 Dąb Nagano

9455 Orzech Guarnieri

K005 Dąb Urban Oyster

5109 Cyprys Włoski

5105 Dab Górski Ciemny5049 Cyprys Ciemny 9763 Wenge Luiziana

K008 Orzech Select Jasny

9285 Jesion Naturalny

K003 Dąb Craft Złoty

5194 Dąb Truflowy

w w w . s t r e f a p l y t . p l

Okres obowiązywania promocji
od 02.03.2015 do 31.03.2015 r.

30 szt. płyty 
(mix dekorów) = polar 

za 1,23 pln brutto

cena max płyty 23,90 pln/m2 brutto 
2800x2070x18

rozmiar L, XL rozmiar M

oferta ważna do wyczerpania zapasów



18

NEWS

Bądź mobilny z CAD Share-it i pojedź na szkolenie Kronospan do Drezna! 

konkurs

Nagroda dla zwycięzcy: 
Dwudniowe szkolenie produktowe Kronospan 
w Dreźnie - 26-27.03.2015 r.
Organizator zapewnia przejazd, wyżywienie, noclegi 

nowe trendy w architekturze 
Wnętrz - Wrocław 2015 

Konferencje są dedykowane architektom 
oraz projektantom wnętrz. Kilkanaście 
firm prezentuje tutaj nowe produkty, 

nowe trendy, ciekawe rozwiązania, zaawan-
sowane technologie do aranżacji wnętrz. W 
spotkaniach biorą udział firmy pragnące za-
prezentować swoje produkty w środowisku 
ludzi kreujących design. Konferencje Design 
to doskonała okazja, aby zobaczyć nowe pro-
pozycje producentów, poznać opinie eksper-
tów oraz wymienić wrażenia. 

Rozstrzygnięcie 
konkursu już 

6 marca

Kronospan po raz kolejny był obecny na konferencji Design organizowanej przez Vitrus, dwa poprzednie spotkania 
odbyły się w Sopocie oraz w Warszawie. 

 Kronospan zaprezentował szeroką 
ofertę płyt meblowych KronoDesign, w tym 
ciszące się coraz większym uznaniem pro-
jektantów nowości w płycie laminowanej 
2014/2015, kolekcję Synchro, blaty oraz płyty 
Multicore. Na spotkanie zostały zaproszone 
Strefy Płyt z województwa dolnośląskiego, 
gdyż była to dobra okazja do nawiązania kon-
taktów oraz przedstawienia projektantom 
szerokiego wachlarza usług, jaki świadczy 
sieć Strefa Płyt

Następne spotkanie już w marcu w Trójmie-
ście.
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MiMar 
inwestujemy w jakość usług

MIMAR
Marynino 1a, 05-140 SEROCK

tel. +48 22 782 70 70

KONTAKT

Centrum obróbcze Rover A  EDGE po-
zwala na połączenie procesów obrób-
ki elementów roboczych (wiercenie, 

frezowanie, cięcie) i oklejania w jednej, kom-
paktowej i wysokowydajnej obrabiarce.
Dzięki temu nasza firma świadczy nowe 
usługi dla stolarstwa, ale nie tylko. Jesteśmy 
w stanie również świadczyć usługi dla branży 
reklamowej i  budowlanej. Obróbka lamina-
tów HPL, płyt kompaktowych czy płyt elewa-
cyjnych nie jest już dla nas problemem.
Dodatkowo wprowadziliśmy i  uruchomili-
śmy internetowy system zamawiania forma-
tek. System ten pozwala na szybkie i  łatwe 
zamówienie oraz pokazuję wstępną wycenę  
zlecenia. Zastosowanie systemu znacznie 
usprawnia i  przyspiesza wymianę danych 
z klientami oraz redukuje pomyłki.

 Po zalogowaniu do systemu użytkow-
nik ma do dyspozycji prosty panel, w  któ-
rym może dodawać lub edytować zlecenia 
rozkroju. Po dodaniu nowego zlecenia użyt-
kownik definiuje rodzaj płyty oraz parametry 
formatek (długość, szerokość, ilość, strukturę, 
opis oraz sposób oklejania). Każdy bok for-
matki może być oklejony innym rodzajem 

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych klientów skorzystaliśmy z dofinansowania UE i wzbogaciliśmy  swój park 
maszynowy. Oprócz piły panelowej i okleiniarki krawędzi zakupiliśmy  nowoczesną maszynę tzw centrum obróbcze 
CNC. Maszyna oprócz standardowej obróbki tj. wiercenie, frezowanie posiada możliwość oklejania krawędzi kształtów 
krzywoliniowych. Dziś już nie tylko można zamówić  u nas formatki wycięte i oklejone, ale również nawiercone do 
montażu mebli oraz przygotowane i oklejone różnego rodzaju blaty, jak i  półki krzywoliniowe.

okleiny. W  jednym zleceniu można definio-
wać dowolny rodzaj arkusza dla formatek. 
Zlecenie może być zapisane jako zestaw 
formatek, a  następnie dodawane do innych 
zleceń. Klient może w ten sposób zbudować 
własną bazę zestawów (np. szafek).

MiMar autoryzowany partner INDECO

 Przedsiębiorstwo handlowo-usługo-
we Mimar od lat specjalizuje się w obróbce 
i sprzedaży płyt meblowych oraz akcesoriów 
do budowy mebli. Dołączenie do grona Au-
toryzowanych Przedstawicieli INDECO SA po-
zwala firmie poszerzyć swoją ofertę o znane 
od wielu lat i uznawane na całym świecie sys-
temy do drzwi przesuwnych oraz akcesoria 
meblowe INDECO. 

 Drzwi INDECO znajdują zastosowanie 
i uznanie u licznych użytkowników, stanowią 
podstawę budowy szaf, garderób i pawlaczy. 
Wykorzystywane są m.in. w  biurach, sypial-
niach, salonach, kuchniach, łazienkach, na 
poddaszach, w garażach oraz w pomieszcze-
niach gospodarczych. Zabudowy na wymiar 
uwzględniają specyficzne wymagania klienta 
przy zachowaniu szczególnych uwarunko-

wań architektonicznych. Ponieważ INDECO 
w  swojej ofercie ma różne systemy drzwi 
(przesuwne, rozwierane, składane, podwie-
szane i  ścięte), pozwala to  wysoce este-
tycznie i  bardzo funkcjonalnie wykorzystać 
nawet najtrudniejszą do zagospodarowania 
przestrzeń.

 Trwałość drzwi przesuwanych jest po-
twierdzona przez laboratorium badawcze 
INDECO na 50 tysięcy pełnych cykli (otwarcie 
+ zamknięcie) przy masie drzwi do 50 kg a na 
systemy jezdne przysługuje 5 lat gwarancji.

 INDECO SA działa już na rynku 20 lat  
i systematycznie rozszerza swoją sieć dystry-
bucji. Produkty Indeco zdobywają popular-
ność nie tylko w Polsce  ale i na rynkach Eu-
ropy Wschodniej i Zachodniej, Azji, Ameryki 
Północnej a nawet Afryki.

 INDECO SA od lat angażuje się także 
w  działalność wspierającą rozwój sportu 
w  Polsce m.in. sporty zimowe, jeździectwo, 
żeglarstwo. Firma od wielu lat wspiera Łu-
kasza Kruczka – trenera polskiej kadry na-
rodowej w  skokach narciarskich, skoczka - 
Klemensa Murańkę czy też odnoszącą coraz 
większe sukcesy żeglarkę – Martynę Mik . 
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aSk nasze Millenium 
Halinów

ASK Nasze Millenium
ul. Umińskiego 26 lok. 7, 03-984 Warszawa

Magazyn - Produkcja 
ul. Góry Warszawskie 43, 05-462 Wiązowna

Okucia - Wzorcownia
ul. Warszawska 35a, 05-074 Halinów

tel. +48 22 795 13 62, 602 643 131

KONTAKT

WSPÓŁPRACA

Od wielu lat jesteśmy autonomiczną 
jednostka zaopatrującą producen-
tów mebli, studia meblowe w  pro-

dukty, akcesoria, usługi oraz wyroby gotowe. 
W naszej ofercie produktowej znajdują się:

• asortyment oferowany przez firmę KRO-
NOSPAN

• akcesoria meblowe renowmowanych firm 
polskich, europejskich oraz azjatyckich

• fronty meblowe MDF, fornirowane, z litego 
drewna, itp..

• blaty HPL,  z konglomeratu, klejonki, itp.
• usługi w zakresie:
 - formatyzowania
 - okleinowania
 - frezowania krzywoliniowego CNC
 - prasowaia przestrzennego  - membrana
 - usługi lakiernicze
• proponujemy urozmaiconą gamę alumi-

niowych i  stalowych systemów do zabu-
dowy szaf, garderób, frontów meblowych 
i  dzielenia pomieszczeń. Jesteśmy auto-
wyzowanym przedstawicielem PRESTIGE 
RATTAN

 Podczas dni otwartych 19-20.02.2015 
oficjalnie zostały zaprezentowane produkty 

Firma ASK NASZE MILLENIUM od początku swojej działalności dostosowuje swoją ofertę do potrzeb rynku. Wiodącą 
działalność kierujemy na rynek województwa mazowieckiego. Historia firmy sięga początku lat ‘90-tych XX wieku. 

firmy HRANIPEX będącej wiodącym dostaw-
cą obrzeży meblowych na krajowym rynku, 
z którą nawiązaliśmy ścisłą współpracę zwią-
zaną z zapewnionymi stanami magazynowy-
mi w zakresie:

• obrzeża PREMIUM LINE -  dopasowanie 
KRONOSPAN

• kleje topliwe do okleiniarek oraz kontakto-
we

• rozcieńczalniki

Zapraszmy do współpracy firmy produkcyj-
ne, studia meblowe, firmy architektoniczne 
i wizjonerów. Mamy nadzieję na owocną 
współpracę, zadowolenie odbiorców, a tak-
że motywację do klejnych zmian i innowacji 
w naszym podejściu do potrzeb branży me-
blowej. 

/-/ Krzysztof Skwara



21

ROMA
ul. Wrocławska 48, 62-800 Kalisz

tel. +48 62 760 58 00

KONTAKT

WSPÓŁPRACA

Pomimo krótkiego czasu funkcjonowa-
nia na rynku meblarskim, firma w każ-
dej dziedzinie wybiega w  przyszłość. 

Posiadamy zakład produkcyjny, który wyspe-
cjalizowany jest w określonych grupach asor-
tymentowych, to sprawia że możemy szybko 
i skutecznie reagować na zmieniające się po-
trzeby klientów.

 Nasze meble to połączenie tradycji 
z  nowoczesnością a  także funkcjonalności 
z  wysublimowaną elegancją. To wszystko 
tworzone jest i projektowane dla tych, którzy 
wiedzą że design jest sztuką a  drewno ma 
duszę.

 Oferujemy szeroką gamę mebli na za-
mówienie według życzeń Klienta. Podejmu-
jemy się wykonania zleceń nietypowych na 
dowolny wymiar. Używamy wysokiej jakości 
materiałów. Przedsiębiorstwo ROMA jest  
czołowym przedstawicielem produktów Fir-
my Kronospan Milelec min:

•	 płyty	-	MDF,	HDF	oraz	OSB,

•	 płyty	meblowe	-pełen	zestaw	wzorów	i ko-
lorów,

•	 laminaty,	

Strefa Płyt roma w Jarosławiu
- meble na lata
Firma ROMA Robert Makarowski i wspólnicy sp.jawna w Jarosławiu powstała w roku 2000 i początkowo funkcjonowała 
jako przedsiębiorstwo handlowe. Od kilku lat sprawnego funkcjonowania na rynku lokalnym została poszerzona dzia-
łalność o dodatkowy profil usługowo-handlowy- usługi stolarskie, produkcja i sprzedaż mebli.

•	 blaty,

•	 sklejki,	

•	 akcesoria	 uzupełniające	 renomowanych	
firm (BLUM, REJS, GAMET, GTV, AMIX, BI-
MAK, SEVROLL, NOMET   i innych). 

 Świadczymy również usługi dla firm 
stolarskich, polegające na cięciu płyt meblo-
wych i  ich okleinowaniu. W  ramach świad-
czonych usług dowozimy towar do klienta. 
Firma wprowadziła system internetowego 
rozkroju płyt – www.roma.rozkroje.pl, który 
w  łatwy i  prosty sposób umożliwia naszym 
klientom złożenie zamówienia.
Dążąc do ciągłego rozwoju oraz podnosze-
nia jakości oferowanych usług Firma podpi-
sała umowę z KROPNOSPAN Mielec, stając się 
partnerem projektu marki handlowej „STREFA 
PŁY”.

 „STREFA PŁYT” jest przedsięwzięciem 
stanowiącym celną odpowiedź na rosną-
ce wymagania i  potrzeby rynku usług me-
blarskich. Spełnienie wysokich oczekiwań 
klientów staje się teraz możliwe dzięki ta-
kim punktom sprzedaży jak ROMA Sp.jawna 
w JAROSŁAWIU.

 Nasza Firma zajmuje się produkcją 
mebli kuchennych, biurowych, szaf wnę-
kowych i  łazienkowych. Posiadamy bardzo 
duże doświadczenie w handlu. Dla nas liczy 
się zadowolenie klienta, który ceni sobie nie-
powtarzalny wygląd swoich mebli. Głównym 
naszym atutem jest wysoka jakość oraz kon-
kurencyjne ceny. 

 Wykwalifikowany i przeszkolony perso-
nel zapewnia, bardzo dobrą jakość obsługi 
klientów. Cechuje nas profesjonalne, bez-
płatne doradztwo i  szybki montaż. Naszym 
priorytetem jest solidność. Zapraszamy do 
współpracy projektantów, oraz architektów 
gwarantując bogatą ofertę handlową.
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87 punktów sieci Strefa Płyt

Aleksandrów Kuj. „AS” 
ul. kościelna 18

87-700 aleksnadrów kuj.
tel. +48 54 282 31 11

Biała Podlaska AiM
ul. Brzeska 170 a

21-500 Biała Podlaska
tel. +48 506 074 310

Białystok LAMINAT
ul. ełcka 39

16-002 dobrzyniewo duże
tel. +48 85 719 73 78

Białystok PŁYTEX
ul. nowowarszawska 128/1

15-206 Białystok
tel. +48 85 868 40 36

Bielawa DARO 2
ul. rolna 14

58-260 Bielawa
tel. +48 74 834 10 03

Bielsko-Biała MAJER
ul. Bystrzańska 49

43-309 Bielsko-Biała
tel. +48 33 815 73 12

Bytów AS
ul. drzymały 26
77-100 Bytów

tel. +48 609 915 800
Chełm MEB-LUX 

ul. Hrubieszowska 102/44
22-100 Chełm 

tel. +48 82 565 09 45
Chorzów DREWNO

ul. Floriańska 27
41-500 Chorzów

tel. +48 32 241 55 46
Czarnków DOMINIAK

Sarbia 60 
64-700 Czarnków

tel. +48 603 680 432
Częstochowa DREWMOR 

ul. radomska 10
42-200 Częstochowa
tel. +48 34 372 07 34
Człuchów DUET

ul. kwiatowa 2
77-300 Człuchów

tel. +48 59 834 41 17
Czyżowice MIXPOL

ul. Wodzisławska 12 a
44-352 Czyżowice

tel. +48 32 451 35 33 wew. 23
Dębica A.A. STUDIO-SERWIS

Pustynia 150c
39-200 dębica

tel. +48 14 681 28 12
Gdańsk ABO

ul. kochanowskiego 130
80-405 Gdańsk

tel. +48 58 344 06 06
Gdańsk INTAR 

ul. Glazurowa 9
80-180 Gdańsk-kowale
tel. +48 58 347 04 50

Gliwice DREWNO-BIS
ul. rybnicka 153
44-100 Gliwice

tel. +48 32 335 12 76
Gniezno MTD II

ul. kłeckoska 32
62-200 Gniezno

tel. +48 662 255 807
Gorlice F.H.U.P. RETANA

ul. 11 Listopada 76
 38-300 Gorlice

tel. +48 18 352 02 73
Gostyń OLI-MEB

krajewice 101
63-800 Gostyń

tel. +48 603 974 364

Grudziądz POLTAR
ul. Waryńskiego 32-36 

86-300 Grudziądz
tel. +48 726 489 898

Halinów ASK NASZE MILLENIUM
ul. Warszawska 35a

05-074 Halinów
tel. +48 22 795 13 62, 602 643 131 

Jarocin POLWOS
ul. zaciszna 11
63-200 Jarocin

tel. +48 62 749 49 36
Jarosław ROMA

ul. Cegielniana 3
37-500 Jarosław

tel. +48 16 624 35 40
Kalisz INTAR
ul. Wrocławska 48

62-800 kalisz
tel. +48 62 760 58 00

Kalwaria Z. Grass Hopper 
ul. Partyzantów 2b

34-130 kalwaria zebrzydowska 
tel. +48 33 872 10 43 

Katowice MARECKI
ul. 73 Pułku Piechoty 5

40-467 katowice
tel. +48 32 256 09 02

Kępno INTAR
ul. Wrocławska 5

63-600 kępno
tel. +48 62 782 99 88

Kielce MEBLOPŁYT
ul. zagnańska 149

25-563 kielce
tel. +48 41 306 50 98
Koszalin KPPD
ul. Boh. Warszawy 5

75-211 koszalin
tel. +48 94 343 20 10

Kosowo Senko Hurt Sp. z o.o.
ul. Myśliwska 4

83-304 Przodkowo
tel. +48 58 685 19 02

Kołobrzeg AG DEKOR
ul. kolejowa 20
78-113 dygowo

tel. +48 94 358 40 82
Kraków INTAR

ul. Stoczniwców 3
30-709 kraków

tel. +48 12 25 83 600
Krapkowice WOJMAG 

ul. ks. koziołka 17 
47-303 krapkowice

tel. +48 533 318 160, 533 317 160
Leszno BAUMAR

ul. Przemysłowa 19b
64-100 Leszno

tel. +48 65 529 85 22, 531 440 834
Lidzbark Warmiński FURNIMAT 

ul. Bartoszycka 11
11-100 Lidzbark Warmiński 

tel. +48 602 300 555
Limanowa BETA

ul. Władysława orkana 6
34-600 Limanowa

tel. +48 18 337 11 33
Liniewo SENKO

ul. dworcowa 2b
83-420 Liniewo

tel. +48 58 685 19 02
Lublin P.H.U.P. DARO

ul. Makowa 4a
20-442 Lublin

tel. +48 81 748 65 20
Łomża ABO
ul. Studencka 6 
18-400 Łomża

tel. +48 86 216 84 88

Łódź MAGO
ul. kolumny 220a

93-613 Łódź
tel. +48 42 640 10 39

Miastko MEBLOMARK
ul. klonowa 4

77-200 Miastko 
tel. +48 59 857 00 06

Miejsce Piastowe MC PANELS
ul. ks. B. Markiewicza 25B
38-430 Miejsce Piastowe

tel. +48 13 436 92 26
Mielec MAGMAR

ul. Przemysłowa 24/5
39-300 Mielec

tel. +48 793 789 300, 793 782 300
Międzyrzecz VALENTIN 

ul. Poznańska 106
66-300 Międzyrzecz

tel. +48 95 742 70 00
Nowy Sącz MEBLORAW BIS

ul. elektrodowa 37
33-300 nowy Sącz

tel. +48 18 547 69 18
Olsztyn INTAR Sp. z o.o.

ul. towarowa 17k
10-416 olsztyn

tel. +48 89 537 74 00
Opalenica ANOVIS

ul. Porażyn 23a
64-330 opalenica

tel. +48 61 447 70 33 
Opole B-KRANG

ul. nyska 46
46-070 Chmielowice

tel. +48 77 457 02 31
Ostrowiec Św. PEXUS

ul. Waryńskiego 53
27-400 ostrowiec Świętokrzyski

tel. +48 41 265 42 58 
Warszawa/Piastów FORMATEC

ul. dworcowa 66
05-820 Piastów

tel. +48 22 662 40 00
Piotrków Trybunalski ADS

ul. Franklina roosevelta 46
97-300 Piotrków trybunalski

tel. +48 44 649 72 83
Potulice PPPMiB

ul. Bydgoska 1
89-120 Potulice

tel. +48 52 38 669 15 
Poznań METALMEX

Wysogotowo, ul. Wierzbowa 162
62-081 Przeźmierowo
tel. +48 61 868 22 78

Puławy DREWMAX BIS
Jaroszyn 102

24-100 Puławy
tel. +48 81 888 42 74 

Radom MEBELPŁYT
ul. Młodzianowska 73a

26-600 radom
tel. +48 48 384 77 88

Radzymin SABO
ul. Wiejska 5

05-250 radzymin
tel. +48 531 600 777

Rawicz BAUMAR
ul. tysiąclecia 3
63-900 rawicz

tel. +48 65 546 10 18
Ruda Śląska KASTIOM

ul. kokotek 40 C
41-700 ruda Śląska

tel. +48 32 771 60 50
Rumia ROBPOL

ul. i dywizji Wojska Polskiego 92
84-230 rumia

tel. +48  58 679 47 16

Rudnik nad Sanem TRAKPOL 
ul. kordeckiego 10

37-420 rudnik nad Sanem 
tel. +48 15 876 26 09

Rybnik GER-BUD
ul. Gliwicka 103
44-207 rybnik

tel. +48 32 423 89 00
Rzeszów DREWPOL

ul. Siemieńskiego 14
35-234 rzeszów

tel. +48 17 864 02 57
Sanok CISAN

ul. ii armii Wojska Polskiego 40
38-500 Sanok

tel. +48 13 463 29 91, 663 222 003
Serock MIMAR

Marynino 1a
05-140 SeroCk

tel. +48 22 782 70 70
Sieradz MERKURY

ul. krakowskie Przedmieście 51
98-200 Sieradz

tel. +48 43 822 05 78
Słupsk FIMAL PSB

ul. zielona 7B
76-200 Słupsk

tel. +48 59 848 74 04
Sosnowiec SYSTEM

ul. Wojska Polskiego 140
41-208 Sosnowiec

tel. +48 32 290 30 60
Strzelce Opolskie LAMINO

ul. Sienkiewicza 4
47-100 Strzelce opolskie

tel. +48 77 461 08 34
Swarzędz SPIRAL

ul. Wrzesińska 181
62-020 Swarzędz

tel. +48 61 817 31 39
Skarżysko Kamienna DOMEL-X

ul. Mościckiego 44
26-110 Skarżysko kamienna

tel. +48 41 253 33 26
Szczecinek KPPD

ul. Pilska 2a
78-400  Szczecinek

tel. +48 94 372 95 61
Śrem KAMPRA

nochowo, ul. Brzozowa 1
63-100 Śrem

tel./fax. +48 612 839 553, 604 189 621

Tczew GSD Sp.z o.o.
ul. 30 Stycznia 38

83-110  tczew
tel. +48 58 531 06 94 

Tomaszów Maz. ANMAR
ul. Legionów 18

97-200 tomaszów Maz.
tel. +48 44 725 11 77

Toruń 3C Produkcja Mebli Sp. z o.o.
ul. M. Skłodowskiej-Curie 75C

87-100 toruŃ
tel. +48 56 656 24 02 

Twardogóra MARTEX
ul. Partyzantów 3b
56-416 twardogóra

tel. +48 71 315 07 31
Wałbrzych OPTIMAT 

ul. Wrocławska 136 d
58-306 Wałbrzych 

tel. +48 74 840 85 08
Wieluń MARGO

ul. Stodolniana 28
98-300 Wieluń

tel. +48 43 842 78 07
Wolsztyn GRZEŚKOWIAK S.C.

ul. niałek Wielki 19
64-200 Wolsztyn

tel. +48 68 415 53 98
Wrocław INTAR Sp. z o.o.

ul. Bolesława krzywoustego 88
51-166 Wrocław

tel. +48 71 358 37 20
Wysoka Głogowska STOLARES

Wysoka Głogowska 58 a
36-061 Wysoka Głogowska

tel. +48 17 77 26 532
Zabierzów AZBI OŁOWNIA

ul. krakowska 295
32-080 zabierzów

tel. +48 12 285 41 51
Zamość MEBLOLUX

ul. Lipowa 4
22-400 zamość

tel. +48 84 639 06 60
Zgorzelec NANO WOOD

ul. Łużycka 104a
59-900 zgorzelec

tel. +48 605 670 135
Zielona Góra MUSSI-PŁYTA

ul. działkowa 19 
65-767 zielona Góra 

tel. +48 68 451 60 90
Żary ROLBUD

ul. okrzei 9
68-200 Żary

tel. +48 68 374 24 46


