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na szerokość to 105 mm, choć mogą być
i szersze. Grubość obrzeża, w zależności
od typu obrzeża, wynosi od 0,5 mm do
2,65 mm. Listwy można bez problemu
przyklejać, stosując standardowe kleje

Wywiad

MASZYNY DO PRODUKCJI MEBLI

do drewna. Obrzeża aluminiowe od stro-
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OKLEINIARKI

ny głównej jest pokryte folią ochronna

Obrzeża
POLYKARP SCHNELL
na polskim rynku

PE. Tylnia strona obrzeża jest podszlifo-

WIERTARKI

wana ze specjalnym podkładem celem

PILARKI PIONOWE

PILARKI FORMATOWE

WIERTARKI SPECJALISTYCZNE I CENTRA CNC

zwiększenia przyczepności podczas klejenia. Oferowane przez ﬁrmę OPPOLD
Polska obrzeża wykonane są z wysokojakościowego drewna, w różnych gatun-

Na pytania odpowiada Małgorzata
Piechota prezes firmy OPPOLD Polska.

kach oraz z aluminium.
„Przegląd Meblarski”: Jakie wzornictwo Państwo oferują, jakie są aktualne
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trendy na rynku?
„Przegląd Meblarski”: Jakiego rodzaju
obrzeża oferuje Państwa ﬁrma?
Małgorzata Piechota: W ofercie spółki OPPOLD Polska z Opola znajdują się
obrzeża niemieckiego producenta POLYKARP SCHNELL. Asortyment obejmuje wysokiej jakości efektowne listwy obrzeżowe z różnych rodzajów
drewna naturalnego oraz z aluminium. Inne popularne typy obrzeży to
obrzeża fornirowe, wielowarstwowe
z jednego rodzaju drewna, Multiplex,
tj. z różnych gatunków drewna, Materialmix, tj. drewno w połączeniu z aluminium czy warstwą substancji nieorganicznej. Listwy drewniane można
bejcować na wybrany kolor i lakierować. W swojej ofercie mamy również
prawdziwe, masywne obrzeża aluminiowe, różnych typów – od matowych,
szczotkowanych, z wysokim połyskiem po obrzeża imitujące stal szlachetną. Oferta obejmuje również nietypowe kolory, jak np. obrzeże matowe
czerwono-złote. Te najbardziej popularne to obrzeża z aluminium eloksalowanego szlifowanego i matowego.
„Przegląd Meblarski”: Jakie parametry

Stalwent Sp. z o.o. jest jednym z czołowych
producentów urządzeń i instalacji odpylających
dla zakładów przemysłu drzewnego.
Szeroki asortyment produkcji obejmuje:
- Przestawne odciągi trocin
- Wentylatory transportowe
- Filtry modułowe wewntrzne i zewnętrzne
- Cyklofiltry, cyklony typu B i D
- Silosy stalowe i murowane
- Komory filtracyjne do silosów
- Elementy instalacji odpylających
(kanały, zasuwy, chwytacze klocków itp.)

- Suche ściany lakiernicze
- Instalacje nawiewne do lakierni

posiadają wymienione obrzeża?
Małgorzata Piechota: Szerokości tych
obrzeży mogą być różne, wg zamówienia klienta. Standardowa maksymal-

Fot. POLYKARP SCHNELL

Małgorzata
Piechota:
Oferujemy
obrzeża drewniane i drewniano-aluminiowe, które mają zastosowanie
głównie w meblarstwie, w produkcji
mebli kuchennych, pokojowych, biurowych czy nawet łazienkowych. Dzięki
ich zastosowaniu każdy mebel zyskuje
wyjątkowy wygląd.
Aktualny trend na rynku stanowią
obrzeża aluminiowe, które wykorzystywane są w meblarstwie, np. jako
wstawki do blatów kuchennych czy jako ramka przy frontach meblowych,
a także w produkcji mebli biurowych
– krzeseł, stołów. Producenci stolarki otworowej, głównie przy produkcji drzwi, stosują obrzeża aluminiowe
szczotkowane jako ozdobne wstawki
w blacie drzwiowym. Są one umieszczane we wyfrezowanym kanale na
specjalnym kleju do połączeń elastycznych. Takie ozdobne obrzeże, aby esFot. POLYKARP SCHNELL

tetycznie się prezentować, musi być
wklejone na gładko z powierzchnią
drzwi, nie może się zapadać czy wy-

Fot. POLYKARP SCHNELL

brzuszać.
„Przegląd Meblarski”: Jakie są minimalne wielkości zamówień i jak dystrybuowane są Państwa produkty?
Małgorzata Piechota: Minimalna
wielkość zamówień zależy od wybranego typu obrzeża. Producent podaje
minimalną ilość jednego typu jako 100
mb, jednak zawsze wychodzimy na
przeciw oczekiwaniom klientów i staramy się być tutaj bardziej elastyczni.
Dystrybucję prowadzimy z magazynu
w Opolu.

