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Płyty, akcesoria meblowe i maszyny stolarskie

Komponenty

Wizerunek stoiska firmy Drewpol, a także prezentacja jej najnowszej oferty podczas
targów Meble Polska pokazały, że producent frontów meblowych jest otwarty na
aktualne trendy wzornicze i niekonwencjonalne rozwiązania konstrukcyjne.
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Jedną z aranżacji opartych na różnych typach frontu Berlin
były meble kuchenne (typ frontu z cofniętą płyciną).
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flad komody były podcięte pod kątem czterdziestu pięciu stopni, tak
aby licowały się przy zamykaniu i tworzyły jedną bryłę. •
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ednym z nowych produktów, które firma przywiozła na
targi do Poznania, jest XCNF – nowy typ frontu z rodziny
modelu Berlin. Jest to pierwszy front na polskim rynku o
tak pokazanej konstrukcji. Przy ramiaku typu XHF została zastosowana cofnięta płycina, która daje dodatkową funkcjonalność w postaci podchwytu. Front zyskuje na grubości (26 mm), a
ponadto nie trzeba stosować żadnego zewnętrznego uchwytu.
Sam model Berlin to klasyczny front o konstrukcji płycinowo-ramowej z tradycyjnego dębu w odpowiednim wybarwieniu
w kolorach ziemi. Idealnie komponuje się w pomieszczeniach loftowych, a także innych wnętrzach, zarówno w stylu nowoczesnym, jak i klasycznym. Nowy typ XCNF doskonale nadaje się do
łączenia z dotychczasowym typem XHF.
– Na targach chcieliśmy pokazać uniwersalność i ponadczasowość modelu Berlin, który wprowadza niezwykły charakter do pomieszczenia, gwarantujący trwałość ze względu na rodzaj zastosowanego surowca i wykończenia produktu – mówi Anna Heinrich,
kierownik marketingu. – W efekcie na bazie tych samych komponentów w jednym miejscu powstały dwie aranżacje, różniące się
stylistycznie ze względu na dobrane odpowiednio dodatki z oferty
Drewpolu.
Typ XCNF jest dostępny także w postaci drzwi ramowych,
drzwi kratkowych, blend i czół szuflad z podchwytem.
Oprócz nowego typu frontu, Drewpol pokazał także drewniane blaty oraz drewniane panele dekoracyjne. Blaty wykonane są z klejonki łączonej na mikrowczepy. Blaty i panele dekoracyjne mogą być wykonane z różnego rodzaju materiału, różnie
wykończonego i wybarwionego. Nowością są też wolno stojące
elementy dekoracyjne, takie jak gazetniki, świeczniki, podłokietniki na kanapę oraz meble.
– Dużym zainteresowaniem cieszyła się komoda wykonana z litego drewna w różnych rodzajach oklein naturalnych, wykończona
kilkoma rodzajami wybarwień – mówi Anna Heinrich. – Czoła szu-

Komoda wykonana z drewna
litego w różnych rodzajach oklein
naturalnych, a nad nią dekoracyjne
panele ścienne.
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