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Czasopismo dla partnerów handlowych

jaChtem delphia
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ze sklejką paged
dla składów

handlowyCh

W 2013 roku 
Paged 
o. w Warszawie 
uzyskał 
certyfikat FSC.

kontrakt  dla deutsChe bahn  

Od niedawna ełcki oddział grupy Paged może 

pochwalić się 20% wzrostem produkcji. 

Zakład zawdzięcza tak duży skok wydajności 

zakończonej niedawno inwestycji.



2  •  Paged News nr 1/2013 •  www.paged.pl



Paged News nr 1/2013  •  www.paged.pl  •  3

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

reklama_alwood_2012x297_Paged.ai   1   13-02-22   15:30



4  •  Paged News nr 1/2013 •  www.paged.pl

W numerze

06 w pojedynkę przez atlantyk  
 Jachtem Delphia ze sklejką Paged 
 
10 tak produkuje  
 Paged Sklejka w Ełku

16  sukces na szynach   
 Sklejka w pojazdach Pesa 
 
20  wizyta w składzie   
 Skład nr 1 przy ul. Krakowiaków

23 Fsc® dla Paged o. w warszawie 
 Kontrola Pochodzenia Produktu

24  drewno w ogrodzie 
 Carpoty z Poltarexu

26  sklejce ogień niestraszny  
 Nowe euroklasy

29 eksperci wyróżnili Paged Meble 
 Dobry Design i Diament Meblarstwa

30  Paged na targach zow  
 Premiera kształtek sklejkowych
  
34  wycinanki ze sklejki  
 DREMEL MOTO-SAW.

36 Rower Bonobo   
 W miejskim stylu

38  dołącz do systemu 
 Czas na e-faktury

40  kontakty 
 Lista składów handlowych

42  krzyżówka   
 z nagrodą



Paged News nr 1/2013  •  www.paged.pl  •  5

czasopismo 
Grupy Paged sa

PAGED SA Oddział w Warszawie

tel. 22 868 27 01 (11),

fax 22 868 56 16,  

e-mail: paged@paged.pl

www.paged.pl

Redakcja

Małgorzata Wnorowska

Katarzyna Jasiołek

Damian Piekarski

 

dtP

Forestor Communication

www.forestor.pl

Numer oddano do druku:

10 marca 2013

Zdjęcie na okładce: Delphia

fot. Mathias Otteberg

© Wszelkie prawa zastrzeżone -Paged.

Na wstępie

Pomimo kryzysu, o którym coraz głośniej mówi się w przypadku budownictwa czy 

meblarstwa, jesteśmy zadowoleni z wyników sprzedaży sklejki. Wynika to głównie 

z faktu, że sklejka jako surowiec przeżywa swój renesans i znajduje wciąż nowe 

zastosowania w branżach, które całkiem dobrze radzą sobie z kryzysem tj. produk-

cja pojazdów, opakowań, a nawet placów zabaw. 

Trzy fabryki sklejek, należące do grupy Paged w Morągu, Piszu oraz Ełku, pod 
względem wielkości produkcji plasują się na pozycji lidera. Pozycję tę umocnimy 
jeszcze w 2013 r. dzięki nowym inwestycjom w zakładzie w Ełku. Tu flagowym 

produktem jest sklejka powlekana filmem, której produkcja wzrośnie nawet  

o 20%. Popyt na ten produkt jest coraz większy, zarówno w kraju jak i za granicą, 

gdyż sklejka - pozostając produktem naturalnym - jest wyjątkowo wytrzymała na 

zginanie i ścieranie, stąd świetnie nadaje się np. do produkcji podłóg we wszel-

kiego rodzaju naczepach i innych środkach transportu. Jej wysoka jakość została 

doceniona m.in. przez takich liderów jak Fabryka Pojazdów Szynowych PESA,  

z której międzynarodowych sukcesów bardzo się cieszymy.

Jesteśmy też otwarci na nowe wyzwania związane z potrzebami naszych Klientów. 

Tendencją, którą obserwujemy od pewnego czasu jest zapotrzebowanie na cienkie 
materiały płytowe o bardzo wysokiej wytrzymałości. Tu sklejka jest produktem 
idealnym, którego nie jest w stanie zastąpić drewno lite, a tym bardziej płyta pro-
dukowana np. z wiórów drzewnych. 
Sklejka zawsze była wyjątkowo trwałym produktem, wytrzymalszym niż drewno 

lite. Dzięki nowym technologiom i zastosowaniu coraz bardziej wytrzymałego 

drewna, cieńsze produkty sklejkowe wytrzymują bardzo duże obciążenia.  Jako 

przykład mogę przytoczyć początki naszej współpracy z firmą IVECO.  Do produkcji 

jej autobusów dostarczaliśmy początkowo sklejkę o grubości 12-15 mm, dziś jest 

to - zgodnie z oczekiwaniem Klienta - sklejka 9-milimetrowa, ale zachowująca 

wszelkie wymagania pod względem sztywności, nośności czy odporności na ście-

ranie.

Podążając ścieżką rozwoju naszych produktów opracowujemy wciąż nowe pomysły 

na ich udoskonalenie i poszukujemy nowych obszarów zastosowania tego wszech-

stronnego materiału. 

Nowością, którą proponujemy klientom jest np. płyta typu sandwich, której 
zewnętrzne warstwy stanowi sklejka, natomiast środek wypełniony jest lekkim 
plastrem miodu z tworzywa sztucznego. Jest  to produkt bardzo lekki, ale wytrzy-
malszy niż zwykła płyta. Można go z powodzeniem wykorzystać do produkcji 
drzwi. 
Rozwój nowych produktów sklejkowych musi iść w parze z ciągłymi inwestycjami 

w technologie. Obecnie przygotowujemy duży program inwestycyjny  w naszych 

zakładach sklejkowych. Po jego uruchomieniu pozostaniemy nie tylko liderem 

pod względem produkcji i sprzedaży sklejki, ale także zaawansowania techno-

logicznego i najwyższej jakości oferowanych produktów, zgodnie z najnowszymi 

światowymi standardami.

waldemar CzarnoCki
prezes zarządu Paged Sklejka SA oraz Sklejka Pisz Paged SA
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rzygotowania do tego wyczynu zainicjo-

wano już w maju 2012 roku na Bałtyku, 

natomiast sam rejs rozpoczął się w połowie listopada 

2012 roku w Las Palmas na Wyspach Kanaryjskich. Trasę 

„Rejsu Szlakiem Kolumba” na pokładzie jachtu polskiej 

produkcji Kuba Strzyczkowski ukończył 9 grudnia 2012 

roku w porcie Pointe a Pitre na Gwadelupie, pokonując 

samotnie blisko 5 500 km. Po dopłynięciu do celu Kuba 

zmęczony, lecz uśmiechnięty powiedział, ze wzrusze-

niem: 

- Jestem szczęśliwy. Spełniłem co obiecałem. Nie ści-
gałem się z nikim, tylko starałem się spełnić marzenie 
swoje i innych... Udało się...

W pojedYNkę
przez atlantyk

p

Jachtem Dephia ze sklejką Paged

Z okazji 50. urodzin Programu 
Trzeciego Polskiego Radia redaktor 
Kuba Strzyczkowski samotnie zmierzył 
się z potęgą Oceanu Atlantyckiego 
na pokładzie jachtu Delphia-Trójka 
(Delphia 40.3). We wnętrzu jachtu, 
który przez blisko miesiąc stanowił 
dla Kuby Strzyczkowskiego schronie-
nie przed zimnem, falami i wilgocią, 
użyto sklejki firmy Paged.
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12-metrowy jacht morski Delphia 40.3 został zaprojektowany 

przez Andrzeja Skrzata i wyprodukowany w całości w Olecku - 

niedużym miasteczku z bogatymi tradycjami żeglarskimi. W tej 

przepięknej krainie lasów i jezior w 1990 roku powstała stocznia 

jachtowa Delphia Yachts, która obecnie jest największym produ-

centem jachtów żaglowych w Polsce. Do produkcji swoich łodzi 

tradycyjnie wykorzystuje drewniane elementy. Jachty Delphia 

znajdują wielbicieli na całym świecie. 

- Jachty Delphia są sprzedawane do takich krajów, jak Niemcy, 

Francja, Skandynawia, Kanada i USA - mówi Iwona Karandziej, 

specjalista ds. reklamy Delphia Yachts.

Wnętrze jachtu Delphia 40.3 wykończone jest sklejką produko-

waną w fabryce należącej do grupy Paged.

- Polska sklejka jest przez nas bardzo ceniona - poleca Iwona 

Karandziej. 

Sklejka wykonana jest na bazie wkładu brzozowego. Odznacza 

się znakomitymi właściwościami wytrzymałościowymi, co pozy-

tywnie wpływa na własności konstrukcyjne łodzi. 

- Sklejka firmy Paged przede wszystkim zapewnia sztywność 

konstrukcji - dodaje Iwona Karandziej.

Gwarancją najwyższej jakości jachtów, które będę w stanie 

oprzeć się największym wyzwaniom żeglarskim, są nie tylko 

odpowiedniej jakości komponenty i surowce, ale także technolo-

gia produkcji. Budowa jachtu to kompleksowy proces, wymagają-

cy specjalistycznej wiedzy technicznej. Delphia Yachts łączy taką 

wiedzę z doświadczeniem i zaawansowaną technologią, tworząc 

łodzie najwyższej klasy.                                       >>> czytaj dalej na str. 8.

(nazwa rejestrowa DELPHIA III)
Model DELPHIA 40.3,  jacht morski, 

kategoria projektowa A.

Balast: kil długi

Długość całkowita (LOA): 12,35 m, 40,52 ft

Długość kadłuba: 11,95 m, 39,21 ft

Największa szerokość: 3,94 m, 12,93 ft

Zanurzenie maksymalne: 2,27 m, 45 ft

Masa całkowita jachtu: 8 600 kg, 18 960 lbs

Masa balastu: 2760 kg, 6 085 lbs

Silnik (maks.): 55 HP

Powierzchnia żagla głównego (grot): 36,50 m2

Powierzchnia żagla przedniego (fok): 27,10 m2

Kategoria CEA – 10; 

Projektant: Andrzej Skrzat

Armator: Delphia Yachts

„Brak wiatru i dyndająca jak 

spławik na wodzie łódka. 

Po dłuższym czasie to może 

irytować. 

Szczęk przewalającego się 

na martwej fali takielun-

ku chrzęści nieprzyjemnie  

w głowie, a prażące słońce 

nie cieszy  a drażni. Poproszę  

o wiatr, choć odrobinę...”

z dziennika skippera:

jaCHT depHIa TRójka
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we wnęTRzu

płyT I sklejek

jaChtu

użyTo

odpornyCh

na wIlgoć

Jacht żaglowy - Delphia 40.3 - został nominowany do tytułu 

Najlepszy Produkt Warmii i Mazur 2012.
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Nowocześnie wyposażona stolarnia firmy 

Delphia Yacht zapewnia dokładne formato-

wanie i obróbkę elementów. Wszystkie meble 

do łodzi wycinane są na maszynach nume-

rycznych CNC. 

Wykwalifikowani specjaliści pracują na wyso-

kiej jakości oprogramowaniu Catia 3D Cad. 

Pozwala to na dokładność oraz powtarzal-

ność wytwarzanych elementów. Przy okleja-

niu płyt o grubości do 60 mm obrzeżami z 

rolki i doklejkami drewnianymi do 5 mm pra-

cują cztery profesjonalne okleiniarki marki 

Felder. 

Dodatkowo na wyposażeniu stolarni znajduje 

się pompa lakiernicza Kremlin PU 3000, która 

automatycznie, pod kontrolą układu elek-

tronicznego przygotowuje mieszankę farby 

dwuskładnikowej.

Budowa jachtu to swoisty proces, wymaga-

jący poznania tajników specyficznej wiedzy 

technicznej. 

Delphia Yachts, łącząc taką wiedzę z doświad-

czeniem, materiałami pierwszej jakości i 

zaawansowaną technologią, tworzy łodzie 

najwyższej klasy.

wyPOSAżENiE:

maszyny CNC (Project 315 i Project 500),

pompa lakiernicza Kremlin PU 3000,

okleiniarka Felder G 560,

system odpylania obiektu Nestor,

system wykrywania i gaszenia iskier GRECON,

piece do gięcia plexy o wymiarach 

1000 x 600 mm i 2400 x 2000 mm.

stolarnia delphia w oleCku

drewno, sklejka i płyty drewnopochodne - to 

surowce, które są nieodłącznym elementem 

wizerunku ekskluzywnych jachtów.



10  •  Paged News nr 1/2013 •  www.paged.pl

paged sklejka 
                  W eŁkU

Zakład Produkcji Sklejek w Ełku produkuje miesięcznie blisko 

1700 m³ sklejki. Jego produktem flagowym jest sklejka oklejona 

filmem, która stanowi ponad 70% wielkości produkcji. Od niedaw-

na ełcki oddział grupy Paged może pochwalić się dwudziestopro-

centowym wzrostem produkcji. Zakład zawdzięcza tak duży skok 

zakończonej niedawno inwestycji. Mowa tu o nowej suszarni 

zainstalowanej w lipcu 2012 roku. Krok po kroku prześledzimy 

cały proces technologiczny powstawania sklejki z filmem, której 

produkcja oparta jest w głównej mierze na brzozie i olszy. 

tak produkuje
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paged sklejka 
                  W eŁkU

SKŁAD SUROwCA
Magazynowanie drewna odbywa się na 

zewnątrz. Jednorazowo przetrzymuje się 

do kilku tysięcy m³ drewna. Latem maga-

zynuje się większą ilość surowca niż zimą. 

W okresach ciepłych surowiec jest zrasza-

ny. Zarówno zraszanie jak i malowanie czół kłód zapobiega wysy-

chaniu i pęknięciom. Głównymi gatunkami przerabianymi w Ełku 

jest brzoza (65%) i olcha, kilkuprocentowy udział ma również 

drewno sosnowe. Drewno brzozowe jest najbardziej pożądanym 

drewnem przez producentów sklejek. Drewno liściaste bardziej 

nadaje się też  do oklejania filmem.

1.
CięCiE i KOROwANiE
Przy pomocy piły kapowej powstają 

wyrzynki, których długość jest dwu- lub 

trzykrotnością 163 cm. Następnie tak 

przygotowany surowiec trafia do koro-

warki. Kora przeszkadza w dalszych pro-

cesach obróbczych, dlatego należy ją zdjąć. Dodatkowo kora 

pozostawiona na drewnie powoduje przyspieszone zużycie noży 

na łuszczarce. Związane jest to z zanieczyszczeniami znajdują-

cymi się w korze. Głównie jest to piasek, który znalazł się tam 

podczas pozyskiwania i zrywki drewna w lesie. Zimą korowanie 

jest trudniejsze, ponieważ kora jest zmarznięta i mniej plastycz-

na niż latem.

2.

Zapytaliśmy dyrektora zakładu Paged Sklejka w Ełku: 
Czy można powiedzieć, że produkcja w zakładzie to proces ekolo-
giczny nie szkodzący środowisku naturalnemu?

Oczywiście.  Ponad 90% sklejki to surowce naturalne, czyli drewno. Niecałe 10% 

stanowią żywice syntetyczne. Bardzo dbamy w o to, by żywice nie przedostały się na 

przykład z wodą poza granice hali produkcyjnej. W procesie produkcji sklejki używa 

się sporo wody. Staramy się odzyskać jej jak najwięcej, np.  woda z mycia walców 

wykorzystywana  jest ponownie. Poprzez odpowiedni system odciągowy redukujemy 

znacznie zapylenie, które powstaje w procesie szlifowania sklejki.  System ten jest 

tak dokładny, że powietrze, które przefiltrowaliśmy może trafić z powrotem na halę 

produkcyjną. Podczas produkcji sklejki nie powstają emisje żadnych trujących i uzy-

skanych sztucznie związków. Nawet proces produkcji ciepła jest u nas ekologiczny, 

ponieważ używamy kotła opalanego korą i zrębkami. Jest to samo drewno, czyli 

surowiec odnawialny, a więc jak najbardziej ekologiczny, emitujący o wiele mniej 

zanieczyszczeń niż na przykład węgiel.

pRodukCja w ełku jesT eko
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OBRóBKA hyDROTERMiCZ-
NA i CięCiE wyRZyNKów
Jej celem jest uplastycznienie drewna. 

Odbywa się ona w komorach parzelnia-

nych, w których drewno zraszane jest 

wodą o temperaturze około 55°C. Czas i długość zraszania zależą 

od gatunku drewna, jego średnicy i pory roku.  Drewno w warun-

kach zimowych potrzebuje nawet 48 godzin, aby uplastyczniło 

się i nadawało się do dalszej obróbki. W lecie wystarczy 24-36 

godzin. Następnie kłody cięte są  na długość 163 cm. Po przecię-

ciu surowiec trafia do dalszej obróbki.

w komoraCh

uplastyCznieniu

parzelniCzyCh

okorowane drewno

poddawane jest

3.

S K RAwA N i E w S T ę g i 
fORNiROwEJ i CięCiE 
NA fORMATy
Łuszczarka to podstawowe urządzenie 

w produkcji sklejki. Dzięki niej wyrzynek 

o długości 163 cm jest „rozwijany” do kilkunastometrowych 

wstęg o grubości 1,5 mm. Wyrzynek wprawiony w ruch obrotowy 

skrawany jest obwodowo za pomocą noży łuszczarskich. 

Dokładność powstawania wstęg kontrolowana jest przez system 

laserów. Następnie wstęga cięta jest na arkusze o kształtach 

zbliżonych do kwadratu, a dokładniej uzyskuje się wymiary 

160 cm x 170 cm. Niekompletne formaty, tzw. kawałki,  zostają 

odłożone na oddzielne palety.

4.
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SUSZENiE
Wycięte arkusze i kawałki, których wil-

gotność waha się w granicach 80-90% 

poddawane są procesowi suszenia. Za 

pomocą powietrznych ssawek arkusze 

podawane są automatycznie na 4 piętra suszarni. . W przeciągu 

pięciominutowej wędrówki arkusza przez suszarnię, w tempe-

raturze sięgającej 170°C, jego wilgotność spada poniżej 10%. 

Każdy arkusz po wyjeździe z suszarni trafia na czujnik wilgotno-

ści. Kiedy arkusz jest zbyt słabo wyschnięty zostaje zaznaczony 

czerwoną farbą i ponownie trafia do suszenia. Odpowiednio 

wysuszone arkusze są sortowane według ich przydatności. 

Oddziela się arkusze, które trafią na warstwę zewnętrzną sklejki, 

od tych, które trafią do wnętrza płyty. Po posortowaniu arkusze 

trafiają do magazynku, w którym stygną od 8 do 16 godzin. 

Nowa suszarnia pozwala na zwiększenie wydajności o co naj-

mniej 20%. 

NAPRAwiANiE i SPAJANiE 
ARKUSZy
Po kolejnym przesortowaniu i uzupeł-

nieniu braków oraz wad w arkuszach 

następuje spajanie części arkuszy w spa-

jarkach wzdłużnych. Polega to na połączeniu mniejszych arkuszy 

w jeden duży. Brzegi arkuszy smarowane są klejem, a następnie 

spajane. W zależności od wymogów odbiorcy, powstają arkusze 

o długości 2,5 m i 3 m. 

SKLEJANiE wSADU SKLEJKi
Arkusze poddaje się procesowi sklejania. 

W specjalnych walcach na co drugi arkusz 

zostaje nałożona obustronnie odpowied-

nia ilość żywicy fenolowej lub moczniko-

wej. Tak posmarowany fornir zespala się naprzemiennie z niepo-

smarowanymi arkuszami. Arkusze forniru układane są krzyżowo, 

tzn. pod kątem  90° w stosunku do warstwy poprzedniej.

PRASOwANiE wSTęPNE
Sklejone arkusze poddaje się prasowaniu 

wstępnemu. Jest to proces, do którego nie 

wykorzystuje się wysokiej temperatury. 

Przez 15 minut pod wysokim ciśnieniem 

następuje wiązanie arkuszy przy współudziale żywicy.  Jest to 

niezbędne przed kolejnym etapem.

6.

5.

8.

7.
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9.

10.

11.
PRASOwANiE NA gORąCO
Wstępnie sprasowane arkusze poddaje 

się następnie prasowaniu w temperatu-

rze wahającej się w granicach 130-140°C 

przy ciśnieniu jednostkowym wynoszącym 

14-16 barów. Cały ten proces uzależniony 

jest od grubości wsadu. Całe ciepło wytwarzane przez prasę musi 

przeniknąć do środka. Podstawowy czas prasowania wynosi 5 

minut. Do tego należy doliczyć po 1 minucie na każdy milimetr-

połowy grubości sklejki (przykład: sklejka o grubości 20 cm; pod-

stawowy czas prasowania 5 minut + 1 minuta x 10 mm < połowa 

grubości sklejki > = 15 minut).

DZiAŁ KONTROLi JAKOśCi
Po wyprasowaniu sklejka trafia do 

działu kontroli jakości. Po wystudzeniu 

wyprasowanej sklejki nadchodzi kolej 

na wyrównanie jej brzegów. Zabieg ten 

wykonywany jest na specjalnej maszynie, 

która skrawa nierówności występujące na brzegach płyty. Dalej 

następuje jej dokładne szlifowanie. W tym momencie następuje 

koniec produkcji „surowej” sklejki. Taka sklejka może być również 

pocięta na różnej wielkości formaty. Następnie wykonywane 

jest pakowanie i składowanie w magazynie, gdzie gotowy wyrób 

czeka już tylko na odbiór. Dla zdecydowanej większości sklejek 

nie jest to jednak koniec podróży. „Surowa” sklejka trafia ponow-

nie do hali produkcyjnej i jest poddawana procesowi nakładania 

filmu.

NAKŁADANiE fiLMU
Przy pomocy szybkotaktowej, jednootwo-

rowej prasy na sklejkę nakłada się obu-

stronnie film. Jest to papier nasączo-

ny żywicą. Prasa pracuje pod wysokim 

ciśnieniem w temperaturze około 160°C. 

Na początku na płytę nakładany jest film. Następnie sklejka 

wjeżdża na taśmociągu do prasy. Po 90 sekundach opuszcza ją, 

a kolejna zajmuje jej miejsce. Płyta uszlachetniona filmem trafia 

ponownie na dział kontroli jakości, gdzie następuje wyrównanie 

jej krawędzi i pomalowanie ich farbą o kolorze danego filmu. 

Dalej następuje sezonowanie, które trwa do momentu osty-

gnięcia, czyli około 4 godzin. Po sezonowaniu i późniejszym 

sortowaniu, sklejki są pakowane i magazynowane. W magazynie 

czekają tylko na odbiór razem z wcześniej wytworzonymi sklej-

kami „surowymi”.
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Sklejka produkowana przy użyciu żywicy melaminowej nadaje się do użytkowania w warun-

kach wilgotnych  i spełnia warunki przedstawione w normie PN-EN 636. 

Sklejka produkowana na bazie żywicy fenolowo – formaldehydowej nadaje się do użytkowa-

nia w warunkach zewnętrznych i spełnia warunki przedstawione w normie PN-EN 636. 

Sklejki, w których wykorzystano wymienione rodzaje żywic przechodzą odpowiednie testy 

np. ocena wilgotności odbywa się zgodne z normą PN-EN 322.

zgodnie z normami

SKLEJKA Z f iLMAMi  swoją popularność zyskała dzięki 

odporności na wilgoć. zanim pojawiła się technologia 

pokrywania sklejki filmami, trzeba było zabezpieczyć 

ją przed wilgocią na przykład malując farbą. Często 

taka farba nie była długowieczna. natomiast film, 

czyli papier nasączony żywicą, skutecznie i na długo 

zabezpiecza powierzchnię sklejki przed wnikaniem 

wilgoci. po sprasowaniu na gorąco sklejki z filmem 

powierzchnia staje się bardzo gładka i bardzo wytrzy-

mała. najczęściej w zakładzie w ełku używa się czar-

nego filmu, czyli fenolowego, czasami – kolorowego, 

dekoracyjnego. 

sklejka wodoodporna zawdzięcza tę cechę wodoodpor-

ność spoiny – kleju. Taka spoina nawet podczas goto-

wania nie straci swych właściwości, a drewno nadal 

pozostanie drewnem. gdy drewno nasiąknie wodą 

wtedy mogą nastąpić procesy jego rozkładu, nato-

miast gdy sklejka zabezpieczona jest filmem, wówczas 

wystarczy pomalować dodatkowo brzegi farbą akrylo-

wą w kolorze filmu, aby cały arkusz był zabezpieczony 

przed wilgocią. 

Nasze produkty wyróżnia to, że nakładamy film na sklej-
ki, których arkusze wierzchnie spajane są  w spajarkach 
wzdłużnych. Jest to technologia stosowana jedynie w Ełku 
i wymaga dużej dokładności. 

- wyjaśnia Zbigniew Malinowski, dyrektor Zakładu Produkcji Sklejek w Ełku. 
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sklejka w pojazdaCh pesa

ESA to prawdziwie europej-
ska marka. Pojazdy producenta  
z Bydgoszczy spotkamy zarów-
no na torach Europy Zachodniej, 

jak i naszego regionu. Pojazdy spali-
nowe i elektryczne, a także tramwaje  
to produkty eksportowe, które spełnia-
ją najwyższej jakości standardy świato-
we. Takie też muszą być komponenty do 
ich produkcji m.in. sklejka firmy Paged.

Czescy przewoźnicy korzystają z nowo-

czesnych Linków, na ukraińskich torach 

jeździ luksusowy szynobus-salonka, 

pojazdy z firmy Pojazdy Szynowe PESA SA 

obsługują również połączenia regionalne 

we Włoszech. Na szynobusy znad Brdy 

natknąć można się również na Białorusi, 

w Kazachstanie czy na Litwie. Na wybór 

tramwajów made in Poland zdecydowały 

się miasta z Rumunii i Węgier.

Światowe rynki otworzyło dla polskie-

go producenta podpisanie prestiżowej 

umowy na dostawę Linków na potrze-

by Deutsche Bahn. Kontrakt na 5 mld 

zł robi wrażenie, zwłaszcza w branży,  

w której normą są dostawy kilku pociągów 

czy tramwajów za kilkadziesiąt milionów. 

PESA podpisała umowę z Deutsche Bahn 

na dostawę 470 nowoczesnych pociągów. 

– Ten kontrakt otwiera nam szeroko 

drzwi na największy rynek kolejowy  

w Europie. I na pewno ułatwi ekspansję 

na rynki innych krajów – mówi Tomasz 

Zaboklicki, prezes PESY. 

Furtkę do Niemiec firma uchyliła sobie 

już w zeszłym roku, gdy prywatny prze-

woźnik z Bawarii zamówił 12 pociągów.

Wraz z sukcesami bydgoskiej firmy cieszą 

się także producenci, którzy dostarczają 

komponenty do produkcji taboru PESA, 

tacy jak Paged Sklejka. 

- To dlas nas z jednej strony wielki pre-

stiż współpracować z tak renomowanym 

producentem jak PESA, a z drugiej strony 

wielka szansa, by pokazać, że potrafimy 

spełnić oczekiwania najbardziej wyma-

gających klientów - mówi waldemar 

Czarnocki, prezes spółek sektora sklejek 

grupy Paged.

>>> czytaj dalej na str. 18.

link to najnowszy pojazd spalinowy pesy, który jeździ 

m.in. “pod banderą” deutsche Bahn. stosowane w niej 

sklejki muszą spełniać normę dIn-5510-2.
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-  produkowana jest na bazie sklejki 
wodoodpornej liściastej jednorodnej 
i kombi. Następnie dwustronnie 
okleja się ją filmem fenolowym  
z jednostronnym lub dwustronnym 
odciskiem siatki , dającym 
powierzchnie antypoślizgowe. 

Każdy z jej czterech kantów jest 
zabezpieczony farbą akrylową. 
Film fenolowy to ekologiczny 
papier nasycony żywicą fenolową.  
W produkcji sklejki antypoślizgowej 
stosuje się wiele rodzajów filmów 
o różnych gramaturach (np. 
60/145, 60/167), które są odporne 
na wodę, alkalia, oleje, smary 
itp. Prócz odcisku siatki, istnieje 
możliwość jednostronnego odcisku 
o innej strukturze,  np. wykonanie 
na żądanie “plastru miodu”, czy 
powierzchni heksoidalnej.

sklejka anTypoślIzgowa
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Magdalena Kwiatkowska z Dział Zakupów 

Operacyjnych firmy PESA przyznaje, że doko-

nując wyboru dostawcy sklejki zwraca się 

przede wszystkim uwagę na spełniane przez 

producenta normy. W tej kwestii nie może być 

mowy o jakimkolwiek kompromisie.

- Każdy element, który waży powyżej 2 kg (na 

każdy człon pojazdu), musi mieć dopuszcze-

nia do stosowania w kolejnictwie - wyjaśnia 

Magdalena Kwiatkowska.  - Producent, który 

chce dostarczać sklejki na nasze pojazdy 

musi mieć odpowiednie dopuszczenia. Są one 

różne, w zależności od kraju, w którym pojazdy 

będą eksploatowane.  

Sklejki stosowane w pojazdach, które mają 

jeździć w Polsce muszą mieć dopuszczenia  

z Instytutu Kolejnictwa, i spełnić normę PN-K-

02511:2000.  Z kolei dla pojazdów eksporto-

wanych do Niemiec czy Czech sklejki muszą 

spełniać normę DIN-5510-2. Gdy pociągi, 

czy tramwaje mają być wykorzystywane na 

wschodzie Europy np. w Rosji, na Ukrainie 

czy Litwie, sklejka musi spełniać normę DSTU 

4049-2001 i GOST 12.1.044-89. 

w spółce Pojazdy Szynowe PESA SA sklejki są 
wykorzystywane we wszystkich, tramwajach, 
lokomotywach, wagonach, pojazdach elek-
trycznych i spalinowych. Sklejki wodoodporne 
stosowane są głównie na ściany przedziałowe, 
ściany kabiny maszynisty, czy w toaletach. 
Sklejkę wykorzystuje się także jako elementy 
wyposażenia np. na półki czy stoliki.

- Najwięcej jednak stosujemy sklejek ze spe-

cjalnym wkładem wygłuszającym znajdują-

cym się w wewnętrznych warstwach oraz 

sklejek antypoślizgowych. Wykorzystujemy je 

głównie na podłogi, a ich głównym zadaniem 

jest tłumienie dźwięku oraz wibracji.

Trudno dziś znaleźć na rynku alternatywny 

materiał, który można by użyć w miejsce 

sklejki, stąd jej pozycja wydaje się być nieza-

grożona. Istnieją w prawdzie płyty Monocore 

FP, które można by wykorzystać ze względu 

na ich walory wygłuszające - ale jak przyzna-

je Magdalena Kwiatkowska - są to laminaty 

znacznie droższe od sklejki, co jest ich istotną 

wadą. 

wnętrze kabiny elektrycznego zespołu trakcyjnego 

27we “elf”. ściana kabiny wykonana jest 

ze sklejki wodoodpornej. 

wnętrze popularnego modelu tramwaju swing. 

na podłodze sklejka tłumiąća drgania oraz wygłuszająca 

hałas, ze specjalną połowką antypoślizgową.
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Ciekawym typem sklejki, również stosowanym w przemyśle 

transportowym, głównie na potrzeby komunikacji publicznej, 

jest sklejka z wkładem korkowym. Jest ona produkowana na 

bazie sklejki wodoodpornej liściastej jednorodnej lub kombi. 

Forniry klejone są klejami na bazie żywicy fenolowo-formalde-

hydowej, co oznacza, że zgodnie z normą mogą być stosowane  

w warunkach zewnętrznych. Centralnie umieszczony wkład 

korkowy ma grubość 3 mm. Atutem takiej sklejki jest sku-

teczne tłumienie drgania i dźwięków wywołanych np. przez 

pracę silnika. Ale jej wykorzystanie może być znacznie szersze  

- np.  w przemyśle stoczniowym, przy budowie jachtu, na okładzi-

ny ścian w celu wygłuszenia pomieszczeń.

W branży transportowej, obok środków transportu publicz-

nego, bardzo ważną gałęzią, w której znajduje zastosowanie 

sklejka jest produkcja przyczep i naczep pojazdów. W tej dzie-

dzinie polskie firmy odnoszą coraz większe sukcesy na świecie, 

dostarczając wysokiej jakości naczepy dla największych marek 

motoryzacyjnych tj. Scania, Mercedes czy Iveco. Wysokiej 

jakości sklejka, o odpowiednich parametrach technicznych, 

spełniająca restrykcyjne normy europejskie, daje gwaran-

cję bezpiecznego i stabilnego przewozu ładunków. nawet  

w najtrudniejszych warunkach drogowych.

sklejka z wkładeM koRkowyM przyCzepy i naCzepy

PesA eLF 

(z ang. Electric Low floor – 
elektryczny niskopodłogowy)  
to rodzina normalnotorowych, 
elektrycznych zespołów trak-
cyjnych polskiej produkcji, 
wytwarzanych od 2010  
w zakładach PESy  w kilku 
wersjach, różniących się liczbą 
członów i przeznaczeniem. 
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sklejki

Skład Handlowy nr 1 przy ul. Krakowiaków 
w Warszawie to adres doskonale znany 
wszystkim, którzy poszukują płyt drewno-
pochodnych do różnorodnych zastosowań. 
Prócz szerokiej oferty wyrobów i korzyst-
nych warunków zakupu, skład jest docenia-
ny przez klientów za fachową obsługę. 

3.

2.1.

4.

1. własne zaplecze transportowe i świadczenie usług w tym 

zakresie to spory atut składu nr 1. Dwa samochody dostawcze 

dowożą tarcicę, płyty czy sklejki w miejsce wskazane przez klienta.

2. Antonii Mróz, kierownik składu, zachwala nową siedzibę przy  

ul. Krakowiaków , która pozwala na magazynowania płyt w warun-

kach stałej temperatury, co jest szczególnie ważne w przypadku 

sklejek. 

3. Pilarka formatowa z podcinakiem pozwala na świadczenie 

usług w zakresie docinania płyt na wymiar podany przez klienta.

4. Klienci warszawskiego składu coraz częściej sięgają po płytę 

stolarską jako alternatywę dla płyty MDf. Płyta stolarska znacznie 

lepiej się forniruje, dlatego jest bardzo dobrym materiałem do 

produkcji ekskluzywnych mebli.  
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wizyta
W SkŁAdZIe
Warszawscy klienci przyzwyczajeni byli przez lata do adresu przy 

ul. Mineralnej. To tam mieścił się niegdyś skład handlowy nr 1 

firmy Paged. Za jego pośrednictwem swoje wyroby sprzedawali 

producenci tarcicy, płyt drewnopochodnych oraz sklejek z całej 

Polski. 

- Nasza nowa siedziba przy ul. Krakowiaków jest oddalona 

zaledwie kilka przecznic od poprzedniej, ale znacznie popra-

wiła nam komfort magazynowania wyrobów i współpracy z 

klientem - mówi Antonii Mróz, kierownik składu. - Obszerna 

hala magazynowa pozawala nam na przechowywanie wyrobów  

w stałej temperaturze i wilgotności, co szczególnie doceniają 

nasi odbiorcy sklejki. Sklejka “leżakująca” przez kilka miesięcy 

w stałych warunkach nie paczy się, nie wygina i lepiej obrabia. 

Skład przy ul. Krakowiaków ma w swym niedalekim sąsiedztwie 

kilka marketów budowlanych. Choć oferują one podobne pro-

dukty, nie są bezpośrednią konkurencją dla Pagedu.

- Market budowlany nastawiony jest na odbiorcę detalicznego,  

a klient jest tam anonimowy - wyjaśnia  Antonii Mróz. - W naszym 

składzie budujemy relacje biznesowe z naszymi odbiorcami od 

wielu lat. Znamy każdego klienta, jego potrzeby, specyfikę jego 

produkcji, oczekiwania. Mamy czas dla klienta, potrafimy mu 

doradzić w kwestii doboru płyty czy sklejki, co jest chyba naj-

cenniejszą przewagą. Nie bez znaczenia są także ceny, które jako 

bezpośredni reprezentant producenta, jesteśmy w stanie zaofe-

rować bardziej konkurencyjne niż detaliczny market budowlany.

W ofercie składu handlowego przy ul. Krakowiaków znajdują się 

płyty drewnopochodne, sklejki, płyty stolarskie oraz tarcica. 

Fakt, że głównymi odbiorcami firmy są stolarze i firmy produkcyj-

ne świadczące usługi dla mieszkańców Warszawy i okolic, czyni 

tę grupę dość specyficzną w porównaniu do innych składów 

handlowych w Polsce. W strukturze sprzedaży wielu składów 

w Polsce głównym produktem jest płyta wiórowa. Tymczasem 

klienci składu handlowego nr 1 zdecydowanie bardziej preferują 

płytę MDF, której wolumen sprzedaży jest aż czterokrotnie wyż-

szy od zwykłej płyty wiórowej.

- Co więcej, nawet klienci kupujący płytę wiórową wybierają tę 

wyższej jakości, nieco droższą, którą łatwiej się uszlachetnia 

- dodaje Antonii Mróz.      >>> czytaj dalej str. 22.
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Płyta stolarska - meble
Kierownik składu zauważa też, że w ostatnim czasie - pomimo 

wyraźnego kryzysu na rynku meblarskim - klienci chętniej sięga-

ją po płytę stolarską w miejsce płyty MDF.

Płyta stolarska wykonana z pozbawionych wad klejonych lameli 

drewnianych jest stosunkowo lekka i lepiej się uszlachetnia niż 

płyta MDF. Powstają z niej wysokiej jakości meble fornirowane.

- Ze względu na tendencję do zastępowania płyty MDF płytą 

stolarską poszerzyliśmy naszą ofertę o płyty grubości 50 mm,  na 

które jest spore zapotrzebowanie - mówi Antonii Mróz.

Sklejka kolorowa - place zabaw
Nową tendencją na rynku jest również zwiększone zapotrzebo-

wanie na sklejki powlekane kolorowym filmem, które są wyko-

rzystywane przez producentów placów zabaw, tzw. ogródków jor-

danowskich, których coraz więcej pojawia się na warszawskich 

osiedlach, przy szkołach i przedszkolach. Są to sklejki o bardzo 

dobrych właściwościach, odporne na warunki atmosferyczne  

i dzięki technologii powlekania stanowią znacznie lepszą alter-

natywę niż zwykłe sklejki malowane, które bywa, że pod wpły-

wem wilgoci łuszczą się i tracą kolor. 

Sklejka antypoślizgowa - transport
Specyficznym typem klientów są odbiorcy sklejki antypoślizgo-

wej powlekanej filmem fenolowym. Są to przede wszystkim pro-

ducenci wszelkiego rodzaju zabudów samochodowych. Sklejka 

antypoślizgowa stosowana jest głównie na podłogi, natomiast 

do wnętrz stosuje się sklejkę z jaśniejszym filmem lub też sklejkę 

liściastą wodoodporną.  

- Dzięki poszerzeniu w ostatnim czasie dostaw sklejki również  

z fabryki w Piszu możemy zaoferować tego typu klientom sklejki 

w większych arkuszach - mówi Antoni Mróz. - Ponadto zauważa-

my coraz większe zainteresowanie sklejkami o grubości nawet 

30 mm, stosowanymi w dużych samochodach dostawczych. 

innowacyjni i pomysłowi
Płyty drewnopochodne i sklejki to wyroby doskonale znane od 

lat i trudno doszukiwać się w nich innowacyjności. Innowacyjni  

i pomysłowi są natomiast ich użytkownicy.

- To klienci nas często zaskakują sposobem wykorzystania 

naszych płyt przekonując nas tym samym o ich wyjątkowych 

właściwościach i wciąż niepoznanych obszarach zastosowań - 

mówi Antonii Mróz. - Ostatnio pozytwynie zaskoczył mnie produ-

cent drzwi antywłamaniowych, który jako okładzinę użył sklejkę 

szkutniczą dębową, od środka 5-milimetrową a na zewnątrz 

11-milimetrową. Wykonano w niej piękne frezowania, co dało 

doskonały efekt końcowy.

Pomysłowość klientów i nieszablonowe podejście do realizacji 

zamówień to najlepsza recepta na kryzys - przyznaje kierownik 

składu. Sposobem na walkę z brakiem zamówień jest także ela-

styczność. Gdy wyraźnie spadła liczba nowych budów w budow-

nictwie mieszkaniowym, klienci przestawiają się na remonty 

obiektów użyteczności publicznej. Gdy spadają zamówienia  

na zabudowy kuchenne, wykonują meble biurowe albo oferują 

inne usługi stolarskie.  

- Kryzys powoduje, że klienci coraz więcej wymagają także od 

nas jako dostawców surowców, częściej pytają np. o certyfikat 

FSC® który jest wymagany w zamówieniach publicznych, albo 

znak CE na tarcicę konstrukcyjną - mówi Antonii Mróz. - Na szczę-

ście współpracujemy z dostawcami drewna i wyrobów drewno-

pochodnych, którzy są sprawdzeni i spełniają wszelkie wymo-

gi związane europejskimi normami czy certyfikatami jakości.  

Od tego roku także sami posiadamy certyfikat FSC, przez  

co dołączyliśmy do łańcucha producentów i dostawców, którzy 

dbają o odpowiedzialną gospodarkę leśną na całym świecie.

40%

sprzedaży 
składu handlowego nr 1 
stanowią sklejki. 
Spośród nich 
60% to sklejki liściaste wodoodporne, 
20% sklejki liściaste suche.
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CERTYF IKACJA FSC CoC KONTROLI POCHODZENIA PRODUKTU (ANG. CHAIN 

OF CUSTODY ) ZAPEWNIA , żE POCHODZENIE DREWNA CERTYF IKOWANE-

GO ZAWARTEGO W GOTOWYM WYROBIE JEST ZNANE. WSZYSTKIE F IRMY 

UCZESTNICZąCE W POZYSKANIU, PRZEROBIE I HANDLU MUSZą POSIADAć 

CERTYF IKATY FSC COC, UMOżLIWIA JąCY SPRZEDAż F INALNEGO WYROBU 

JAKO CERTYF IKOWANEGO. OD LUTEGO 2013 R. TAKI CERTYF IKAT POSIADA 

TAKżE PAGED O. W WARSZAWIE, PROWADZąCY SKŁADY HANDLOWE. 

Większość wyrobów sprzedawanych w składach handlowych -  

sklejek, płyt czy tarcicy -  posiada certyfikat FSC lub PEFC. Wielu 

producentów dostarczających wyroby do składu nieprzerwanie 

posiada certyfikat od wielu lat. Jednak, aby klient mógł zakupić 

na składzie wyrób certyfikowany,  także podmiot uczestniczący 

w obrocie towarem powinien posiadać  ważny certyfikat kon-

troli pochodzenia produktu. Właśnie dlatego Małgorzata Sordyl, 

dyrektor handlowy Paged SA Oddział w Warszawie, dostrze-

gła konieczność starań o uzyskanie certyfikatu i zwróciła się  

o pomoc do firmy NEPcon.

- Coraz więcej firm przerabiających surowiec drzewny jak i firm 

handlowych decyduje się na poddanie certyfikacji kontroli 

pochodzenia produktu z uwagi na rosnące zapotrzebowanie 

na wyroby certyfikowane według standardów ustanowionych 

przez uznane i globalne systemy certyfikacji  takie jak FSC lub 

PEFC - wyjaśnia Joanna Chodkowska z firmy NEPcon, która koor-

dynowała certyfikację w firmie Paged SA Oddział w Warszawie. 

Certyfikacja bazuje na niezależnych auditach prowadzonych na 

podstawie standardów ustanowionych przez odpowiednie sys-

temy certyfikacji. Jest wiele powodów, dlaczego warto poddać 

się certyfikacji. Przede wszystkim ze względu na fakt, że z roku 

na rok popyt na certyfikowane wyroby rośnie. Ale jest także 

wiele innych korzyści z certyfikacji. Dzięki ściśle określonym 

wymaganiom w zakresie dokumentacji i jasnym, przejrzystym 

procedurom, certyfikacja jest w wielu przypadkach uważana za 

skuteczne narzędzie w zarządzaniu jakością i zasobami ludzki-

mi.

- Stając się ogniwem łańcucha certyfikacyjnego FSC CoC 

wspieramy odpowiedzialną gospodarkę leśną, która w zakresie 

zarządzania uwzględnia zasady ochrony środowiska, aspekty 

społeczne i ekonomiczne - dodaje Małgorzata Sordyl.

O D POZY S KA N I A D R E W N A W L E S I E, 

PRZEZ PRODUKCJę WYROBU,  HANDEL, 

DYSTRYBUCJę I J EGO DALSZą OBRóB-

Kę - NA KAżDYM ETAPIE MUSI ZNAJDO-

WAć S Ię CERTYF IKOWANY PODMIOT, 

STANOWIąCY OGNIWO CAŁEGO ŁAń-

CUCHA. TYLKO WóWCZAS PRODUKT MA 

PRAWO FUNKCJONOWAć POD LOGIEM 

FSC® LUB PEFC. 

Fsc® dLA 
paged sa oddzIał w waRszawIe
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arpoty - czyli drewnia-

ne wiaty samochodowe 

to specjalność tarta-

ku w Bielsku, należącego do firmy 

Poltarex, będącego dostawcą tarcicy  

i wyrobów z drewna do składów han-

dlowych Paged. 

W stałej ofercie tartaku jest kilka 

modeli drewnianych carpotów, które 

dostarczane są klientom jako zestawy 

do samodzielnego złożenia wraz z oku-

ciami oraz instrukcją montażu. Prócz 

wyboru modelu  (wersji wolnostojącej 

czy kotwionej do budynku), rodzaju 

dachu (prosty lub spadzisty), klient 

może także wybrać rodzaj pokrycia: 

plastikowe, z blachy aluminiowej lub 

z drewna.

- Carpoty są bardzo modne na zacho-

dzie Europy, dokąd sprzedajemy więk-

szość naszej produkcji - mówi Tadeusz 

Lisowski, dyrektor bielskiego tartaku. - 

Od pewnego czasu zauważamy jednak 

coraz większy popyt również w kraju. 

Garaże w domach jednorodzinnych 

w większości dysponują miejscem na 

jeden samochód, tymczasem coraz 

częściej w polskich rodzinach są dwa 

lub więcej aut. Do carpotu łatwiej 

się wjeżdża, nie trzeba za każdym 

razem uruchamiać bramy, nie stano-

wi mostka termicznego dla budynku. 

Drewniana wiata garażowa jest też 

bardzo dobrym miejscem postojowym 

dla gości, chroniąc samochód przed 

nagrzaniem latem, a zimą przed pada-

jącym śniegiem. 

Carpoty w bielskim tartaku wykonane 

sa głównie z drewna sosnowego, ale 

także modrzewia.

- Drewno sosnowe jest impregnowane 

ciśnieniowo środkami bezchromowy-

mi, przez co jest w sposób nieszkodli-

wy dla środowiska doskonale zabez-

pieczone przed działaniem czynników 

zewnętrznych - mówi Tadeusz Lisowski. 

dReWNo W oGRodZIe
- cArPOTY

C

p.p.d. poltarex sp. z o.o.

Budowa domu z gara-
żem w bryle budynku 
znacznie podraża kosz-
ty. Nie zawsze też sze-
rokość działki pozwala, 
by zastosować projekt 
z garażem murowanym. 
Wówczas idealnym roz-
wiązaniem są carpoty 
- lekkie konstrukcje wy-
konane z drewna, które 
można ustawić przy bu-
dynku lub jako obiekty 
wolnostojące na dział-
ce czy parkingu.
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prosta konstrukcja z płaskim dachem  

i ogrodzeniem osłaniającym widok na 

samochód od strony ogrodu.

na spadzistym dachu nie będzie zalegał śnieg. 

Carpot jako konstrukcja przylegająca 

do budynku to dobre rowiązanie dla 

domów usytuowanych na wąskich 

działkach.

Carpoty dostarczane są jako zestawy 

do samodzielnego montażu w łatwych 

do transportowania i magazynowania 

paczkach.

Specyfika modrzewia, gatunku z natury bardziej odpornego na 

działanie wody  sprawia, że jest to bardzo dobry materiał do pro-

dukcji programu ogrodowego. Powstają z niego nie tylko carpoty, 

ale także płoty, pergole czy deski tarasowe.

- Deska tarasowa to kolejna specjalność naszego zakładu - chwali 

się Tadeusz Lisowski, pokazując z dużą dokładnością struganą  

i ryflowaną deskę o pięknym czekoladowym zabarwieniu. 

Na pierwszy rzut oka wygląda jak egzotyczne drewno, tymcza-

sem wykonana jest z naszej rodzimej sosny. To deska tarasowa 

Pinadur, którą bielski tartak produkuje jako jeden z nielicznych  

w Polsce.  Jej nazwa pochodzi od nowatorskiej metody impregnacji 

3 w 1. Polega ona na ciśnieniowym wprowadzeniu impregnatu na 

bazie miedzi HDO do wnętrza deski, doskonale zabezpieczając ją 

przed wchłanianiem wody. Ponadto, dzięki zawartości kombinacji 

barwnika ProColor Brown barwi drewno na piękny, brązowy kolor,  

Deska tarasowa Pinadur firmy Poltarex produkowana jest standar-

dowo w długościach 2 i 3 metrów oraz szerokości 145 mm.
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skLejce 
oGIeń
NIeStRASZNY

ReakCja na ogIeń

euroklasy

Nowe normatywy euro-
pejskie zakładają bardzo 
wiele możliwości w za-
kresie klasyfikacji ognio-
wych, dotyczących m.in. 
zachowania się materia-
łów budowlanych w wa-
runkach działania ognia, 
czy klas odporności ele-
mentów budowlanych. 
Do tej pory funkcjono-
wały one niezależnie  
w poszczególnych krajach 
członkowskich. Obecnie 
są harmonizowane na po-
ziomie całej wspólnoty. 

w budownictwie funkcjo-
nują dwa, często mylo-
ne ze sobą pojęcia: od-
porność na ogień oraz 

reakcja na ogień (dawniej palność). 
Materiał budowlany  tj. płyta drewnopo-
chodna jest charakteryzowany klasą re-
akcji na ogień.
Pod względem odporności na ogień 
może być oceniana natomiast konstruk-
cja czy jej elemety, w  których materiał 
budowlany (np. płyta) został użyty czy 
wbudowalny. Należy jednak podkreślić, 
że odporność na ogień konstrukcji jest 
zależna od wielu czynników (nie tylko re-
akcji na ogień materiału budowlanego), 
które mogą w zasadniczy sposób wpły-

nowe normy

nąć na jej zachowanie podczas pożaru.

Reakcja na ogień jest określona w nor-
mie PN EN 13501-1 „Klasyfikacja ognio-
wa produktów budowlanych i konstruk-
cji budowlanych - Część 1: Klasyfikacja 
wg wyników prób reakcji na ogień” i za-
stępuje wcześniej wykorzystywane nor-
my narodowe. 
Nowa norma europejska, zawarta w ze-
stawie norm PN określa dokonywanie 
klasyfikacji produktów budowlanych 
(oraz materiałów wbudowanych w kon-
strukcje budowlane) wg ich reakcji na 
ogień. Dla ułatwienia klasyfikowania 
wymagań norm wcześniejszych na klasy 
wg PN EN 13501-1, w dodatku narodo-

wym znajdują się odpowiednie tabelki 
do przeliczeń.
Aby ocenić prawdopodobne zachowanie 
wyrobu w zetknięciu z ogniem, czyli jego 
potencjalną palność, należy sprawdzić 
jego Euroklasę, czyli klasyfikację ognio-
wą w zakresie reakcji na ogień. Badania 
wyrobów poprzedzające klasyfikację od-
bywają się zgodnie ze zharmonizowany-
mi europejskimi normami badawczymi 
i w ich wyniku określana jest Euroklasa 
wg normy EN 13501-1. 
Euroklasy umożliwiają porównanie wy-
ników badań reakcji na ogień na terenie 
całego Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego.
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KLASy gŁówNE - A1, A2, B, 
C, D, E, f. 

Najbezpieczniejsze są niepalne wyroby 
klasy A1. Poza wszelkimi kryteriami - 
wyroby klasy F.  Pomiędzy tymi klasami. 
znajdują się wyroby o właściwościach 
pośrednich: od prawie niepalnych A2 po-
przez niezapalne B, w równym stopniu 
palne C, D, aż do bardzo łatwo palnych E. 
Oprócz klasy podstawowej na komplet-
ną klasyfikację ogniową składają się 
jeszcze dodatkowe dwie klasy:
• w zakresie wydzielania dymu – 
Euroklasy od s1 do s3,
• w zakresie intensywności wy-

Euroklasa Charakterystyka zachowania się wyrobu w warunkach pożaru

A1 Niepalne Całkowicie niepalne wyroby najwyższej klasy, nie powodują rozgorzenia ognia

A2 Niepalne Niepalne wyroby najwyższej klasy, nie powodują rozgorzenia ognia

B Niezapalne Bardzo ograniczony udział w pożarze, wyroby nie powodują rozgorzenia ognia

C Trudno zapalne Ograniczony, lecz zauważalny udział w pożarze

D Łatwo zapalne Istotny udział w pożarze

E Łatwo zapalne Bardzo duży udział w pożarze – zagrożenie pożarowe

F Łatwo zapalne Produkty nie badane lub negatywne wyniki wszystkich badań ogniowych

stępowania płonących kropli – Eurokla-
sy od d0 do d2.
Przy opracowywaniu europejskiej klasy-
fikacji przyjęto zasadę wszechstronnej 
oceny.  Badane i oceniane są następują-
ce parametry:
1) ilość wydzielonego ciepła i szybkość 
wydzielenia energii,
2) czas do zapalenia,
3) rozprzestrzenianie płomieni,
4) wytwarzanie dymu,
5) występowanie płonących kropli i od-
padów.

Aby uzyskać jak najwięcej informacji  
o zachowaniu wyrobów budowlanych 
pod wpływem ognia i przyjąć naj-
właściwsze kryteria podziału na po-
szczególne klasy, posłużono się znaną  
i sprawdzoną już wcześniej metodą ba-
dania RCT (Room Corner Test). Polega 
ona na poddawaniu badanych wyrobów 
oddziaływaniu płonącego przedmiotu  
w pomieszczeniu w skali naturalnej. 

>>> czytaj dalej str. 28

Sklejki produkowane w fabryce Sklejka 
Pisz Paged SA, z fornirów brzozowych lub 
olchowych nasączone środkiem ognio-
ochronnym sklasyfikowano w klasie Bfl-s1 
jako niezapalne, nie powodujące rozgo-
rzenia ognia. 
Badania przeprowadził Instytut Techniki 
Budowlanej  zgodnie z normą EN 13501-
1:2007.

Płyty drewnopochodne (płyty pilśniowe twarde, 

pilśniowe twarde lakierowane, płyty pilśniowe 

porowate, płyty wiórowe, sklejki) o gęstości do  

ok.  650kg/m3, zalicza się najczęściej do grupy ma-

teriałów łatwo zapalnych określonych literą D. 

Klasyfikacja materiałów o większej gęstości, a tak-

że grubości, dodatkowo zabezpieczonych środkami 

ogniochronnymi z domieszkami związków nieorga-

nicznych do płyt, lub w odpowiedni sposób uszla-

chetnionych nie jest już tak jednoznaczna. Czasem 

zalicza się je do materiałów trudnozapalnych (C)  

a nawet niezapalnych (B).  W badaniach wg metody 

radiacyjnej np. płyty wiórowe o gęstości 750 kg/m3 

i grubości 18 mm klasyfikowano jako trudnozapal-

ne, o gęstości 766 kg/m3 i grubości 12 mm już jako 

łatwozapalne, a o gęstości 755 kg/m3 i grubości  

18 mm, ale laminowane – jako niezapalne. 

sklejka niezapalna

b
fl
-s1



Sklejki powlekane filmami mają 
wyższą klasę reakcji na ogień, dlatego 
też doskonale nadają się do obiektów 
użyteczności publicznej, czy do budowy 
wagonów tramwajowych, podłóg auto-
busów...
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PODKLASy Z UwAgi NA wyTwARZANiE 
DyMU S1, S2, S3.

Podklasa określana małą literą s (od angielskiego słowa „smo-
ke”, czyli dym) wskazuje, jak dużo dymu i jak szybko wytwarza 
płonący wyrób. 
Wyroby s1 wydzielają ograniczoną ilość dymu, s2 - średnią, s3 
- dużą.

Dym ma niebagatelne znaczenie w przypadku pożaru -  ograni-
cza widoczność, dezorientuje, wywołuje panikę, utrudnia ewa-
kuację i akcję ratowniczą, ale również  truje.  80% śmiertelnych 
ofiar pożaru ginie nie z powodu wysokiej temperatury, ale wła-
śnie zatrucia dymem. 

PODKLASy Z UwAgi NA wySTęPOwANiE 
PŁONąCyCh KROPLi D0, D1, D2

Druga dodatkowa klasyfikacja, przedstawiona oznaczeniem „d” 
- od angielskiego słowa „droplets” (krople), wskazuje, czy wy-
rób, płonąc, wytwarza płonące krople, cząstki i odpady, które 
mogą błyskawicznie przenosić pożar w miejsca odległe od jego 
powstania, co powoduje że pożar trzeba gasić jednocześnie w 

wielu miejscach, na wielu kondygnacjach budynku.
Oznaczenie d0 pokazuje, że wyrób podczas spalania nie wytwa-
rza płonących kropli i cząstek; d1 - że wytwarza ich ograniczoną 
ilość; natomiast d2 - bardzo dużo. 

Euroklasa Intensywność wytwarzania płonących kropli i cząstek

d0 Brak płonących kropli o odpadów w ciągu 600 sek.

d1 Brak płonących kropli i odpadów płonących dłużej niż 10 sek. w ciągu 600 sek)

d2 Bardzo wiele kapiących kropel i cząstek (Nie spełnia kryteriów dla d0 lub d1)

Eurokla-
sa

 Określenie ilości i szybkości 
wytwarzania dymu

Wymagania, kryteria

s1 Prawie bez dymu SMOGRA < 30 m2/s2 i TSP <50m2

s2 Średnia ilość i gęstość dymu SMOGRA < 180 m2/s2 i TSP <200m2

s3 Bardzo dużo gęstego dymu SMOGRA < 180 m2/s2 lub TSP <200m2

SMOGRA – SMOke GRowth RAte
TSP – Total Smoke Production - całkowita ilość wytwarzanego dymu w czasie 600 sek.
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z c z e g ó l -

ny Diament 

M e b l a r s t w a 

2013 przyznany przez redak-

cję Wydawnictwa Biznes 

Meble.pl dla wyróżniających 

się firm meblowych, przypadł 

w tym roku Paged Meble SA. 

W uzasadnieniu werdyktu czy-

tamy, że wyróżnienie to przy-

znano firmie Paged Meble za 
odwagę w łączeniu tradycji ze 
współczesnym wzornictwem, 
wypracowanie własnego stylu  
i promowanie dobrych prak-
tyk projektowych zarówno w 
Polsce, jak i poza granicami 
kraju. 
- Podstawą rozwo-

ju naszej firmy jest syner-

gia meblarskiej tradycji  

i nowoczesnego zarządzania 

wzornictwem -  mówi Julitta 

Maciejewska-Walczak, dyrek-

tor marketingu Paged Meble. 

- Bacznie obserwujemy zmia-

ny zachodzące na świecie  

w zakresie trendów, gospo-

darki, czy stylu życia i korzy-

stając z naszego ogromnego 

doświadczenia i zdolnych pol-

skich projektantów dążymy do 

tworzenia wyjątkowych wzo-

rów meblowych. Jest nam nie-

zmiernie miło, że realizowana 

przez nas strategia została 

zauważona i znalazła uznanie 

wśród ekspertów. 

Przywiązanie do tradycji 

szlachetnego meblarskie-

go rzemiosła jest widoczne 

w niemal każdym projekcie 

Paged Meble i Woodways. 

Firma wykorzystuje techni-

ki ręcznego gięcia drewna, 

opracowane w XIX w. przez 

Michaela Thoneta. Obecnie 

Paged Meble oraz Woodways 

stawiają na polskich projek-

tantów, którzy często inspiru-

ją się wzorami historycznymi.  

W rodzinie krzeseł Antilla, 

wykonanej z elementów 

toczonych, widać nawiąza-

nie do mebli windsorskich. 

Podobne wzory były bardzo 

modne w latach 70. 

Tytuł Dobry Design 2013 

przyznany przez ponad 100 

architektów zasiadających 

w komisji konkursu organi-

zowanego przez wydawnic-

two Publikator otrzymały 

dwa produkty grupy Paged 

Meble: sypialnia Dolce marki 

Woodways projektu Jacka 

Mikołajczaka, nawiązująca do 

stylistyki z lat 60., oraz krzesło  

i hocker UVU z toczonymi 

nogami i podstawie krzy-

żakowej projektu Kingi 

Chmielarz, w których silne  

są wpływy kultury japońskiej.

ekSpeRcI WYRóżNIlI
paged meble

s
diament meblarstwadobry design

Grupa Paged Meble skutecznie łą-
czy ponad 130-letnie doświadczenie  
w ręcznym gięciu drewna ze świato-
wymi trendami w designie oraz naj-
nowszymi technologiami. Jej projekty 
cieszą się uznaniem zarówno klientów  
w Polsce, za granicą, jak i wśród spe-
cjalistów branży meblarskiej. 
Pod koniec 2012 roku Paged Meble 
SA otrzymała od ekspertów wyróż-
nienia.

Produkty Grupy Paged Meble dostępne są w wybranych 

salonach meblowych w całej Polsce, pełna lista znajduje 

się na stronach: 

www.pagedmeble.pl, 

www.woodways.pl 

www.designcollection.pl
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PAged  nA  TArgAcH

ZOW to jedno z najważniejszych wydarzeń targowych w branży 

meblarskiej. Impreza organizowana w niemieckim Bad Salzuflen 

ze względu na swą innowacyjną formułę „Business tu Business” 

przyciąga coraz liczniej wystawców i zwiedzających. W tym 

roku na targi zjechało ponad 13 tysięcy biznesmenów z całe-

go świata. Pośród liderów dostarczających branży meblarskiej 

nowoczesne komponenty i technologie do produkcji, swoje sto-

isko tradycyjnie miał też największy producent sklejki w Polsce - 

Grupa Paged. Na premierę najnowszego produktu wytwarzanego  

w piskiej fabryce - kształtek sklejkowych pokrytych filmem pod 

malowanie - przybyło wielu dotychczasowych klientów z sektora 

meblarskiego, ale również liczni zwiedzający targi, którzy z zacie-

kawieniem przyglądali się  nowej ofercie. 

- Nie mogę powiedzieć, że zainteresowanie naszymi kształtkami 

było dla nas zaskoczeniem - mówi Paweł Ziółek z działu mar-

ketingu i sprzedaży „SKLEJKA-PISZ” PAGED S.A. - Obserwując to, 

co dzieje się na rynku, szczególnie w sektorze produkcji krzeseł, 

doskonale wiedzieliśmy, że kształtki sklejkowe to dziś bardzo 

pożądany materiał nie tylko ze względu na swe naturalne, 

ekologiczne walory, ale przede wszystkim doskonałe parametry 

wytrzymałościowe.

Producenci krzeseł pytani o powód zainteresowania sklejką 

podkreślają, że 

w okresie trudnej koniunktury na rynkach odbior-

ców indywidualnych bardzo ważnym klientem staje 

się rynek kontraktowy, szczególnie zamówienia ze 

strony szkół, uczelni, urzędów czy hoteli wyposa-

żających sale konferencyjne. w specyfikacji takich 

zamówień króluje sklejka z certyfikatem FsC .

Wyjątkowo gładka powierzchnia kształtek sklejkowych 

pokrytych specjalnym filmem idealnie nadaje się do 

malowania i lakierowania. O przyszłości tego typu metod 

uszlachetniania powierzchni można było bliżej dowie-

dzieć się podczas „Day of wood coating”. DFO - Niemieckie 

Towarzystwo Badawcze ds. obróbki powierzchniowej, przed-

stawiło nowe koncepcje i technologie, które mogą znacząco 

poprawić jakość, bezpieczeństwo i ekonomikę produkcji. 

Zdaniem ekspertów szczególnie obiecujące dla tych aspek-

tów są nowe możliwości oceny uszkodzenia lakierowa-

nych powłok do drewna i wykorzystanie nowych rodzajów 

powierzchni do malowania, lakierowania i powlekania.

Przyszłość metod uszlachetnia-
nia drewna i materiałów drew-
nopochodnych to najgoręt-
szy obecnie temat światowego 
meblarstwa. To także kwestia, 
której poświęcono specjalny 
„Day of wood coating”, pod-
czas tegorocznych targów ZOW  
w Bad Salzuflen.
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TaRgI zow To doskonała 

okazja, By pRzedsTawIć oFeRTę 

nowoCzesnyCH koMponenTów 

do produkCji mebli  liderom 

BRanży z Całego śwIaTa.
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JAK TO Się ROBi?
Początkowy proces produkcji kształtki sklejkowej polega 

na zaprasowaniu forniru i w niczym nie różni się od pro-

cesu, w którym powstaje zwykła sklejka płaska. Rzeczą 

wyróżniającą kształtkę sklejkową jest ostateczny wygląd 

wypraska, który otrzymuje się w procesie prasowania 

w specjalnie wyprofilowanej formie. Wiązanie łuszczki 

możliwe jest dzięki wcześniejszemu nałożeniu kleju oraz 

użyciu odpowiedniego ciśnienia i temperatury. Wartości 

ciśnienia i temperatury, użyte do wiązania łuszczki, są 

wielkością zmienną i zależą przede wszystkim od gatun-

ku i rodzaju drewna, ilości kleju oraz metody prasowania. 

W skład zestawu fornirów wchodzi również film melami-

nowy. W procesie jego nakładania na płaszczyznę podsta-

wową używa się wysokiej temperatury i ciśnienia. Dzięki 

temu żywica przenikając z filmu do płyty daje początek 

powierzchni, która zyskuje nowe właściwości.

mALOWAne
kszTałTkI sklejkowe

nowość w oFeRCIe paged

Kształtki sklejkowe oklejane filmem 
to nowość dedykowana producentom mebli.
film to potoczne określenie specjalnego 
papieru zaimpregnowanego żywicą, dzięki 
któremu możliwe jest naniesienie farby 
na powierzchnię sklejki.

sklejka rotary powstaje w podobnej 

technologii, co kształtki  sklejkowe dla 

meblarstwa.
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więC ChODź, POMALUJ...
Film zaprasowany na powierzchni płyty bazowej pozwala na 

nakładanie farby. W rezultacie otrzymujemy płaszczyznę w 

dowolnie wybranym przez nas kolorze. Dodatkowym plusem 

jest zwiększenie odporności na czynniki fizykomechaniczne.

OKLEiNA NATURALNA 
CZy LAMiNAT CPL?
Zakłady grupy Paged proponują zarówno kształtki pokryte okle-

iną naturalną jak i laminatem CPL. Grubość okleiny wierzchniej 

w kształtkach oklejanych okleiną naturalną waha się w prze-

dziale od 0,55 mm do 2,00 mm. Zależy to od gatunku użytego 

drewna, jak i od dalszych procesów obróbczych. Powierzchnie 

sklejek, które zostały oklejone laminatem CPL, cechują się 

wysoką odpornością na zarysowania i wgniecenia.

typy sklejenia

W ofercie Sklejki Pisz Paged SA znajdują się 

kształtki sklejkowe pokryte okleiną naturalną, 

jak i laminatem CPL, produkowane z drewna 

drzew liściastych za pomocą dwóch metod skle-

jania:

1) wodoodporna – do użytku w warunkach 

zewnętrznych, na bazie żywicy fenolowo-formal-

dehydowej lub melaminowo-mocznikowo-feno-

lowo-formaldehydowej,

2) suchotrwała – do użytku w warunkach 

suchych, na bazie żywicy mocznikowo-formalde-

hydowej. 

Kształtki sklejkowe pokryte filmem pod 
malowanie miały swoją światową premierę 
na targach ZOw w Bad Salzuflen.
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Dremel® Moto-Saw to kompaktowa wyrzynarka brzesz-

czotowa do wykonywania precyzyjnych cięć w różnych 

materiałach. Składa się ona z dwóch kompatybilnych ele-

mentów: elementu wyrzynającego i stacjonarnego stołu. 

Element wyrzynający może być stosowany samodzielnie 

do obróbki większych przedmiotów. 

Najnowsze narzędzie typu 2 w 1 jest bardzo proste w uży-

ciu, przystosowane zarówno do pracy stacjonarnej i jako 

narzędzie przenośne. Wyrzynarka umożliwia precyzyjne 

wykonywanie cięć w linii prostej oraz po dowolnej krzy-

wej w różnych materiałach o grubości nawet do 18 mm. 

To idealna propozycja zarówno dla majsterkowiczów, jak i 

profesjonalnych stolarzy.

Dzięki dwóm trybom pracy zastosowanie urządzenia może 

być niezwykle zróżnicowane. W trybie stacjonarnym, gdy 

narzędzie jest zamocowane w podstawie, idealnie spraw-

dzi się w modelarstwie oraz przy różnego rodzaju kreatyw-

nych projektach, takich jak wykonywanie drewnianych lub 

metalowych dekoracji czy wycinanie puzzli.

Narzędzie znajdzie zastosowanie przy drobnych pracach 

remontowych, np. przy docinaniu ram okiennych, framug 

czy blatów z laminatu. Natomiast przejście do trybu 

ręcznego umożliwi wygodne i precyzyjne wycinanie sza-

blonów, elementów modeli, a nawet sztukaterii czy paneli 

dekoracyjnych o dużych rozmiarach.

WYcINANkI
ze sklejki

dReMel® MoTo-saw 2 w 1

Zabawki ze sklejki - przestrzenne 
puzzle, układanki - zyskują na po-
pularności. Warto więc wykorzystać 
nawet niewielkie odpady tego cen-
nego surowca pozostałe w zakładzie 
stolarskim, by tworzyć wartościowe 
przedmioty. Pomoże w tym wyrzynar-
ka Dremel® Moto-Saw.
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Cięcia skomplikowanych kształtów o małym promieniu krzy-
wizny najlepiej wykonywać brzeszczotem do drewna do cięć 
precyzyjnych.

W przeciwieństwie do standardowych 

wyrzynarek brzeszczotowych, Dremel® 

Moto-Saw jest narzędziem o niewielkich 

rozmiarach, a przez to łatwym w przecho-

wywaniu nawet w niewielkim warsztacie. 

Zastosowanie automatycznego mechani-

zmu napinania brzeszczotu i beznarzę-

dziowego systemu mocowania akcesoriów 

sprawia, że ich montaż i demontaż nie 

wymagają żadnych dodatkowych kluczy.

Poza tym, narzędzie jest wyposażone  

w specjalne przyłącze umożliwiające pod-

łączenie domowego odkurzacza, co zde-

cydowanie ułatwia utrzymanie czystości 

i porządku w miejscu pracy. Ponadto, sys-

tematyczne usuwanie kurzu powstałego 

w czasie pracy gwarantuje optymalną 

wydajność urządzenia. Wygodę i precyzję 

w posługiwaniu się narzędziem Dremel® 

Moto-Saw zapewniają również szyna pro-

wadząca oraz stopka dociskająca, która 

unieruchamia cięty materiał, zarazem 

redukując wibracje. Dodatkowo przycisk 

do regulacji prędkości skokowej ułatwia 

dostosowanie pracy narzędzia do rodzaju 

przecinanego materiału.

W zestawie znajdują się trzy rodzaje 

brzeszczotów do precyzyjnego cięcia róż-

nego rodzaju materiałów, np. miękkiego 

i twardego drewna, płyt kompozytowych, 

laminatów, PCW lub miękkich blach. 

Nowy Dremel® Moto-Saw jest dostępny 

w zestawie z następującymi akcesoriami:

- dwoma standardowymi brzeszczotami 

do drewna (MS51),

- dwoma brzeszczotami do cięć precyzyj-

nych (MS52),

- jednym brzeszczotem do metalu (MS53).

Standardowy brzeszczot do drewna 

(MS51) pozwala wykonywać proste i krzy-

woliniowe cięcia o większym promieniu 

zaokrąglenia w materiale o grubości do 

18 mm.

Cięcia „z ręki” skomplikowanych kształtów 

o małym promieniu krzywizny w materiale 

do 12 mm grubości najlepiej wykonywać 

brzeszczotem do drewna do cięć precy-

zyjnych (MS52). Natomiast brzeszczot do 

metalu (MS53) idealnie sprawdzi się przy 

cięciu miękkich metali do 3 mm grubości.

sklejka

do CIęCIa laseReM

produkowana z drewna 
lIśCIasTego (BRzozowego I 
olCHowego), suCHoTRwała 
(MR) na BazIe żywICy MoCz-
nIkowo - FoRMaldeHydowej, 
do użyTku w waRunkaCH 
suCHyCH - wg pn-en 636, 
klasa TeCHnICzna en 636-1, o 
speCjalnie ulepszonej budo-
wIe. waRsTwy zewnęTRzne I 
wewnęTRzne nIe posIadają 
żadnyCH wad oTwaRTyCH 
(uByTkI zakłóCają pRoCes 
CIęCIa pRoMIenIeM laseRa). 
produkowane w klasie higie-
nICznośCI e1 luB o zMnIej-
szonej emisji formaldehydu 
(CaRB).
Rodzaj wykońCzenIa 
powierzChni:
» surowa
» oklejana transparentnym 
filmem melaminowym
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MIejSkI RoWeR
w stylu bonobo

polski projektant

na europejskiCh uliCaCh

Bonobo nie znajdziemy wielu informacji w języku 

polskim, choć jest to ceniony przez konesenerów 

sztuki współczesnej projekt roweru młodego 

zdolnego artysty Stanisława Płoskiego. o
Stanisław Płoski (ur. w 1987 r.) jest młodym projektantem 

pochodzącym z Warszawy, lecz mieszkającym obecnie w Irlandii, 

gdzie studiuje w Narodowym Kolegium Sztuki i Designu  

w Dublinie. Jednocześnie pracuje jako fre-

elancer, oferując swe usługi w zakresie grafi-

ki komputerowej. Interesuje się także muzyką i kolarstwem,  

a połączenie tych dwóch światów: designu  

i zamiłowania do sportu zaowocowało wspaniałym dziełem - 

Bonobo.

Bonobo to rower miejski wykonany głównie  

z elementów z giętej sklejki. Zaprojektowany został z myślą  

o ludziach, którzy chcą jeździć komfortowo i jednocześnie - przy 

pomocy swego jednośladu - pokazać swój styl życia. 

Wybór materiału nie był wyłącznie wybo-

rem estetycznym. Projektantowi chodzi-

ło nie tylko o ciepłą barwę i naturalną fakturę, ale także  

o niepowtarzalność.  Rama roweru wykonana ze sklejki dosko-

nale absorbuje drgania i amortyzuje nierówności chodników 

oraz zeskoki z wysokich krawężników. Jest do tego wyjątkowo 

wytrzymała, ale zarazem lekka, co nie jest bez znaczenia w przy-

padku konstrukcji roweru. Stanowi zatem ciekawą alternatywę 

w toczącej się rywalizacjimiędzy drogim aluminium i tanią, lecz 

ciężką stalą.
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Rower autorstwa 
Stanisława Płoskiego 

jest pracą dyplomo-
wą wykonaną  

na Akademii Sztuk 
Pięknych  

w Warszawie. 

Autor wyposażył 
pojazd w jeden bieg 

o przełożeniu dobra-
nym do prędkości 

ok. 20-25 km/h.

W detalach rower przedstawia się nastę-

pująco: 

klejona warstwowo sklejka brzozowa 

wzmocniona została włóknem szklanym, 

jako kleju użyto żywicy epoksydowej, a 

całość wykończona jest przy użyciu natu-

ralnego forniru orzechowego, zabezpie-

czonego lakierem poliuretanowym. węzły 

konstrukcyjne zbudowane są z rurek oraz 

blach wycinanych laserowo, spawanych 

metodą Tig. Elementy stalowe i drewnia-

ne są połączone za pomocą śrub ze stali 

nierdzewnej. 

Dla projektanta ważne było także prze-

słanie płynące z naturalnego pochodze-

nia sklejki, jej ekologicznego charakte-

ru. Osoby, które wybierają rower zamiast 

samochodu czy komunikacji miejskiej, 

mogą przyczynić się do poprawy stanu 

środowiska naturalnego nie tylko ograni-

czając produkcję spalin, ale również sięga-

jąc po produkt - rower, który został wyko-

nany w sposób ekologiczny, z naturalnych, 

poddających się recyklingowi materiałów.

Bonobo to inteligentna mieszanka tech-

nologii i natury, rower, którym chce się jeź-

dzić, ponieważ nie tylko świetnie wygląda, 

ale jest bardzo wygodny i charakteryzuje 

się doskonałymi parametrami techniczny-

mi. Geometria roweru zapewnia zrelakso-

waną pozycję jazdy i pozwala użytkow-

nikowi doświadczyć czystej przyjemności 

z jazdy na rowerze. Autor, jako wytrawny 

rowerzysta miejski, bez żalu zrezygnował 

z przerzutek i wyposażył pojazd w jeden 

bieg o przełożeniu dobranym do pręd-

kości ok. 20-25 km/h. Dzięki tej decyzji 

pozbył się elementu, który zazwyczaj grozi 

awarią. W końcu od początku chodziło 

o to, żeby stworzyć przyjemny środek 

transportu miejskiego, a nie sprzęt dla 

sportowców.



38  •  Paged News nr 1/2013 •  www.paged.pl

1 stycznia 2013 roku została wdrożona dyrektywa, która zrównała 
na terenie całej Unii Europejskiej ważność faktury elektronicznej  
i tradycyjnej papierowej. Projekt nowelizacji ustawy o VAT zakłada 
wprowadzenie dyrektywy do naszego prawa. 
Jeszcze kilka lat temu, gdy oswajaliśmy zarówno komputery jak  
i Internet, nie budziło niczyjego zdziwienia drukowanie mailowej 
korespondencji z kontrahentami oraz wszystkich innych dokumentów, 
związanych z działalnością firmy. Dzisiaj wiele procesów dotyczących 
prowadzenia przez firmy działalności przeniosło się do Internetu, na 
dyski komputerów a nawet na dyski wirtualne, do których możemy 
mieć dostęp nawet z telefonu komórkowego.
Także faktury coraz częściej występują w formie elektronicznej. 
Mogą być wysyłane w takiej postaci pod warunkiem, że przesyła-
jący zapewni autentyczność pochodzenia faktury oraz integralność 
treści (np. w formie nieedytowalnego pliku PDF). Podstawowym 
warunkiem wystawienia faktury w tej postaci jest zgoda drugiej 
strony (najlepiej głównego księgowego) na otrzymywanie faktury  
w wersji elektronicznej. Obowiązujące od 2011 roku rozporządzenie 
ministra finansów zakłada, że faktury wysyłane drogą elektroniczną 
nie muszą zawierać podpisu elektronicznego.  

CO DALEJ Z fAKTURą w PDf-iE?
Otrzymując fakturę w formie nieedytowalnej, czyli pliku PDF, 
pocztą elektroniczną niewiele możemy z nią zrobić. Zazwyczaj  
i tak ją drukujemy i przekazujemy do działu księgowości, a dane 
potrzebne do jej zaksięgowania  trzeba przepisać do swojego pro-
gramu księgowego. Nie przeceniając wartości tego pierwszego kroku 
w cyfrowej rewolucji należy podkreślić dwa atuty takiego rozwiąza-
nia: szybkie przesłanie faktury w formacie PDF drogą mailową (bez 

doŁącZ
do systemu

elektroniCzny obieg faktur

W 2013 r. w fabrykach sklejek 
Grupy Paged zostanie wdrożony 
system ERP, umożliwiający 
m.in. obieg faktur elektronicznych.

oczekiwania na listonosza) oraz możliwość jej zarchiwizowania np. na 
dyskach, gdzie zajmuje bardzo mało miejsca. 

KOLEJNy KROK w CyfROwEJ REwOLUCJi
Przyszłością,  którą otwiera przed nami dyrektywa dotycząca faktur 
elektronicznych, jest całkowicie cyfrowy obieg danych księgowych 
nie tylko wewnątrz firmy (między poszczególnymi działami a księgo-
wością i zatwierdzającymi faktury swoimi podpisami zarządem), ale 
także pomiędzy klientami, kontrahentami, dostawcami, podwykonaw-
cami.  Taka całkowicie cyfrowa faktura jest bezpieczna i - podobnie 
jak plik PDF - nieedytowalna przez osoby nieupoważnione, ale nie 
trzeba jej przepisywać za każdym razem do komputera, by korzystać 
z zawartych w niej danych. Jest to faktura (lub inny dokument księ-
gowy, np. zamówienie czy raport) w formie pliku XML, który napisany 
jest specjalnym językiem programowania, zawierającym tzw. tagi, 
definiujące znaczenie danych. Na przykład, jeśli w zestawie danych 
dotyczących sprzedaży każdy element jest czytelnie zidentyfikowany, 
można załadować tylko potrzebne elementy do raportu sprzedaży,  
a inne elementy do księgowej bazy danych. Innymi słowy, można 
wygenerować dane i oznaczyć je tagami XML w jednym systemie, 
a następnie przetwarzać je w dowolnej liczbie innych systemów nie-
zależnie od platformy sprzętowej i systemu operacyjnego. Możliwość 
przenoszenia sprawiła, że technologia XML stała się jedną z najpopu-
larniejszych technologii wymiany danych.

Aby jednak móc współdzielić ze sobą dane zawarte w plikach XML,  
np. faktury, konieczne jest posiadanie odpowiedniego systemu typu 
ERP  (Enterprise Resource Planning). 
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Jest to system informatyczny, służący zaawansowanemu zarządzaniu 
zasobami, umożliwiający gromadzenie danych w formie cyfrowej 
oraz wykonywanie operacji na zebranych danych.  Najnowsze wersje 
systemów ERP mają również wbudowane narzędzia analityczne 
typu Business Intelligence, a poszczególne działy firmy korzystają 
z informacji gromadzonych przez inne działy, co optymalizuje ich 
pracę. W systemach ERP nie może oczywiście zabraknąć miejsca na 
księgowość i finanse.

ERP - JAK TO DZiAŁA?
Proces obiegu faktur w firmie, która wdrożyła system ERP, rozpo-
czyna się od wpłynięcia faktury od dostawcy. Najprościej - jednym 
kliknięciem wprowadza się oczywiście faktury w formie XML, ale 
póki co - system również musi uwzględniać faktury w formie PDF 
czy papierowej. Faktury w postaci papierowej zostają oznaczone 
kodem kresowym, który zapewnia im potem unikalną identyfikację. 
Tak oznaczone faktury trafiają do kontrolowanego przez zaawanso-
waną aplikację skanera, a następnie dane z faktury są rozpoznawane, 
odczytywane i weryfikowane. 
Rozpoznawanie danych sięga niemal stu procent. Aplikacje są 
w stanie nauczyć się wyglądu faktur poszczególnych dostawców, roz-
różniają wartości netto i brutto, stawki VAT, rabaty, koszty transportu, 
jednostki miary, dokonują obliczeń arytmetycznych. W trakcie prze-
twarzania faktury możliwe jest także ręczne nanoszenie poprawek, 
np. w celu udzielenia kontrahentowi zniżki. 
Zweryfikowane i kompletne dane w postaci plików CSV lub XML 
służą do utworzenia elektronicznego odpowiednika faktury. 
Przechowywany jest także dodatkowo obraz zeskanowanej faktury  
w formacie TIFF lub PDF.

średnia półka cenowa to np. propozycja Comarchu, 

czyli CDN Optima czy CDN XXL - kilka tysięcy złotych 

za licencję. Popularny na naszym rynku SAP to nawet 

kilka tysięcy euro za pojedynczą licencję. wdrożenie 

ERP może więc kosztować kilkanaście, kilkadziesiąt 

tysięcy lub nawet milion złotych. 

Ile koszTuje wdRożenIe eRp ?

Kolejnym krokiem procesu obsługi faktury w sposób elektroniczny jest 
jej obieg w systemie ERP. Każda firma wdrażająca taki system może 
dostosować ten proces do swoich potrzeb tak, aby faktura trafiła do 
właściwej osoby lub kilku osób. Po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu 
dokumentu przez określonych pracowników (oczywiście wciąż w formie 
elektronicznej)  faktura zostaje przesłana do działu księgowości, gdzie 
może zostać zaksięgowana, a następnie zapłacona.   
Podstawowa informacja, jaką niosą ze sobą faktury, to wiedza dostępna 
w każdej chwili, ile firma powinna zapłacić kontrahentom, a ile ci są 
jej winni. To jednak nie wszystko. Elektroniczne faktury niosą także 
taką wiedzę, jak terminowość kontrahentów w płatnościach, historię 
cen czy też informacje, które z produktów firmy cieszą się największym 
zainteresowaniem klientów. Na podstawie faktur od dostawców można 
wnioskować o stanach magazynowych. Faktury mogą służyć do oceny 
pracy handlowców - można zobaczyć nie tylko wielkość sprzedaży, ale 
np. udzielane przez nich rabaty. Służą one także do generowania pro-
gnoz sprzedaży. 

  KORZyśCi  Z CyfROwEJ REwOLUCJi

1. Dzięki szybszemu przepływowi informacji kontrahent szybciej 
dowiaduje się o terminie i wysokości opłat za towary czy usługi 
i ma więcej czasu na dokonanie niezbędnych operacji finanso-
wych. 

2. Elektroniczna archiwizacja faktur zapewnia porządek w doku-
mentach - można zawsze łatwo i szybko odnaleźć niezbędną fak-
turę. Gwarantuje to także dostęp do faktur z dowolnego miejsca i 
w dowolnej porze - wystarczy dostęp do Internetu. 

3. Przy większej liczbie faktur, które firma musiałaby rozesłać  
w formie papierowej, wysyłanie faktur elektronicznych to także 
oszczędność - firma nie ponosi kosztów druku, opłat pocztowych 
z tytułu wysyłki czy kosztów obsługi całego procesu. Oszczędność 
z tego tytułu w niektórych firmach, które przestawiły się  
na e-faktury, wynosi nawet 80 proc. 

4. Wszelkie dokumenty firmowe w formie elektronicznej to 
także mniejszy bałagan w papierach no i ekologia. Według obli-
czeń opublikowanych w raporcie PKPP Lewiatan poświęconym  
e-fakturom, gdyby w Polsce wszystkie faktury wystawiane były 
w postaci cyfrowej, udałoby się uratować od wycinki 255 tysięcy 
drzew rocznie. Przeciętna emisja dwutlenku węgla przy przetwa-
rzaniu faktury elektronicznej jest dziesięciokrotnie niższa niż  
w przypadku faktury tradycyjnej. 
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1.

2.

3.

Skład nr 1

ul. Krakowiaków 91/101 

02-255 Warszawa

tel./fax 22 846 85 78, 

kom. 783 888 859

krakowiakow@paged.pl

Skład nr 2

ul. Zielarska 4 

99-300 Kutno

tel. 24 254 10 96 

kom. 783 888 849

kutno@paged.pl

Skład nr 3

ul. Centralna 56

43-210 Kobiór

tel. 32 214 66 86, 

kom. 783 888 836

kobior@paged.pl

4.
Skład nr 5

ul. Kostrogaj 25

09-400 Płock

tel. 24 262 38 24

kom. 783 888 865

plock@paged.pl

5.

6.

7.

Skład nr 7

ul. Tysiąclecia 7

05-400 Otwock

tel. 22 779 29 02

kom. 783 888 857

otwock@paged.pl

Skład nr 8

ul. Matuszewska 14

03-876 Warszawa

tel. 22 678 61 88

kom. 783 888 875

matuszewska@paged.pl

Skład nr 9 

ul. Terespolska 109, Nowy Konik 

05-074 Halinów 

tel. 22 783 67 08

kom. 783 888 839

nowykonik@paged.pl

8.
Skład nr 10

ul. Cicha 5

88-100 Inowrocław

tel. 52 353 35 06

kom.783 888 871

  inowroclaw@paged.pl
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PAgED SA Oddział w warszawie 
tel. 22 868 27 01 (11),  

fax 22 868 56 16,  

e-mail: paged@paged.pl

www.skladyhandlowe.pl

9.
Skład nr 11

ul. Trzebińskiego 28

26-617 Radom

tel. 48 345 16 35

kom. 783 888 862

radom@paged.pl

10.
Skład nr 15

ul. Rejtana 58

63-400 Ostrów Wlkp

tel. 62 736 58 09

ostrow@paged.pl

11.
Skład nr 17

ul. żeromskiego 21

14-300 Morąg

tel. 89 757 55 90

kom. 783 233 733

morag@paged.pl

12.
Skład nr 21

ul. Kuziennicza 5

59-400 Jawor

tel. 76 870 36 02

kom. 785 557 008

jawor@paged.pl

13.
Skład nr 23

ul. żywiecka 66

32-325 Łodygowice

tel. 33 861 80 01

kom. 783 888 892

14.
Skład nr 24

ul. Marynarki Polskiej 96

80-557 Gdańsk

tel. 58 766 71 40

kom. 669 909 063

gdansk@paged.pl

Biuro Handlowe Lublin

ul. Diamentowa 1

20-447 Lublin

kom. 509 062 472

lublin@paged.pl

15.

hANDLOwCy:
Monika Kołodziej, mkolodziej@paged.pl, tel. 667 177 611

Leszek Kozioł, lkoziol@paged.pl, tel.. 667 177 611

Sylwia Dekert, sdekert@paged.pl,  tel. 783 888 821

POSZUKUJEMy 
agentów Paged handel

Zainteresowanych współpracą
zapraszamy do składania ofert:

ul. Krakowiaków 91/101, 02-255 Warszawa
tel. 22 868 27 01 (11), paged@paged.pl
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Fabryka pojazdów szynowych z Bydgoszczy.
2.  Rodzaj mebli do siedzenia produkowanych 
przez Paged Meble.
3.  Europejska klasa reakcji na ogień.
4.  Ulica, przy której mieści się skład handlowy 
nr 1.
6.  Drewniana wiata samochodowa.
8.  Certyfikat na wyroby z drewna.
9.  Stocznia jachtowa z Olecka.
11. Środek do ciśnieniowej impregnacji  
i barwienia deski tarasowej stosowany przez 
Poltarex.
13.  System informatyczny do zarządzania 
przedsiębiorstwem.

1.  Maszyna stolarska wyposażona w piłę tar-
czową lub taśmową.
5.  Narzędzie do wycinania kształtów 
np. w sklejce. 
7.  Miejsce pracy stolarza.
9.  Minerał lub nazwa nagrody przyznanej 
Paged Meble.
10.  Płyta drewnopochodna o wiórach zorien-
towanych.
12.  Dzieło reżysera lub potocznie warstwa 
zewnętrzna sklejki powlekanej.
14.  Nasycanie drewna. 
15.  Element roweru Bonabo wykonany 
ze sklejki.
16.  Sklejka do użytku w warunkach suchych.

pionowo

poziomo

kRZYżóWkA
z nagRodą

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu w zakre-
sie od 1-13 utworzą rozwiązanie - hasło krzyżówki, które wraz  
z imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu należy wysłać 
sms-em pod nr 609 192 635 w dniach od 1 kwietnia do 20 
maja 2013. 
Sposród autorów poprawnych odpowiedzi wylosowana zostanie 
nagroda - najnowsza wyrzynarka brzeszczotowa DREMEL Moto-
Saw.
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie organizatora 
www.forestor.pl.

RozwIązanIe
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