akcesoria
Mechanizmy regulujące

Wygoda

pod karkiem i plecami

produkcja mebli Tapicerowanych

Irena Muszałowska

Mechanizmy, które pozwalają regulować oparciem, zagłówkiem czy
podnóżkiem znacznie poprawiają komfort siedzenia
i sprawiają, że na tak wyposażonej kanapie możemy spędzić wiele
godzin. Fabryka Tagmet oferuje kilka takich rozwiązań.
Fabryka Nowoczesnych Funkcji Meblowych
Tagmet specjalizuje się w produkcji mechanizmów do sof, kanap i foteli poprawiających komfort ich użytkowania. Opracowała
i wdrożyła wiele ciekawych rozwiązań, a część
z nich za innowacyjną myśl techniczną zostało nagrodzonych na prestiżowych targach
branżowych. Są wśród nich rozwiązania, które
nieprzerwanie od momentu wdrożenia ich do
produkcji cieszą się stałym zainteresowaniem
firm meblowych. Należą do nich mechanizmy, dzięki którym użytkownik może regulować położeniem oparcia, podłokietnika czy
podnóżka. Przykładem jest system PT-014.13
służący do regulacji oparcia. Może on odchylać oparcie do kąta 130°±2° w stosunku do siedziska. Miejscem jego przeznaczenia są przede
wszystkim sofy i rogówki. Mechanizmem
służącym do regulacji zagłówków, podłokietników lub podnóżków jest model ZW-011.08.
Jest to system stopniowego odchylania o skoku
co 15°, dzięki czemu każdy użytkownik ustawi
sobie podparcie stosownie do własnych potrzeb. System może przyjąć obciążenie o maksymalnym nacisku do 110 Nm. Popularnym
i chętnie stosowanym jest mechanizm o symbolu ZE-001.31 przeznaczony do użycia w sofach wolno stojących 2- i 3-osobowych. Jego
zaletą jest łatwy proces montażu do mebla.
Odbywa się to przez zastosowanie drewnianej
prowadnicy z hakiem ograniczającym. Leżysko stelaża połączone jest z końcową platformą poprzez samoblokujący przegub poduch.
Dodatkowo w skład zestawu wchodzi noga
montowana do końcowej platformy, pełniąca
funkcję podpory.
•
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System PT-014.13.
Fot. Tagmet

akcesoria
Oczekiwania rynkowe

Potrzeba

Czy mechanizmy, które kryją się wewnątrz mebla, a które
decydują o jego komfortowym użytkowaniu, przekładają się
na zwiększenie sprzedaży? Czy klienci oczekują od mebla
wygód, czy interesuje ich tylko zewnętrzny wygląd?
Czy polscy klienci są na to przygotowani, czy
są gotowi wyłożyć większe pieniądze w imię
„przyjemniejszego siedzenia”? Trzeba przy
tym pamiętać, że mebel ładny nie oznacza
mebla wygodnego, a tym samym bezpiecznego dla użytkownika. „Wpadanie” w miękkie
kanapy, które uginają się pod naszym ciężarem, nie musi być wcale zdrowe dla naszego
kręgosłupa. Odpowiednie mechanizmy pozwalają w określony sposób zadbać o jego
kondycję, ale czy my tego oczekujemy? Zapytałam o to Radosława Góralczyka, dyrektora
handlowego Fabryki Nowoczesnych Funkcji
Meblowych Tagmet sp. z o.o.

wymagania, za które warto zapłacić adekwatną sumę pieniędzy.
Meblarstwo: Jakich rozwiązań oczekują firmy – klienci Tagmetu, które z nich
sprzedają się najlepiej?

Meblarstwo: Dziękuję za rozmowę.

Meblarstwo: Jakie jest zainteresowanie
rynku nowoczesnymi systemami do mebli tapicerowanych? W  jakim kierunku
będzie ono podążało?
Radosław Góralczyk: Zainteresowanie nowościami jest obecnie bardzo duże i cały
czas rośnie. Według mnie, wynika to z chęci stworzenia przez producenta mebli tapicerowanych czegoś nowego, interesującego, czegoś co wzbudzi zainteresowanie
ostatecznego nabywcy. Na pierwsze miejsce wysuwa się zastosowanie odpowiedniej
funkcji spania, które zdecydowanie odgrywa dominującą rolę, jak również mechanizmów, które wpływają na podniesienie
atrakcyjności i funkcjonalności mebli.

Sofa trójdzielna z wysuwanymi podnóżkami, pochylanymi oparciami
i regulowanymi zagłówkami. Fot. Tagmet
reklama

reklama

Meblarstwo: Wiadomo, że każde unowocześnienie idzie w parze ze zwiększeniem kosztów. Czy polscy klienci chcą
wykładać pieniądze na rzecz dobrych
i ciekawych rozwiązań? Czy rozwiązania
te nie powodują odrobiny snobizmu po
stronie użytkownika?
R.G. Jak najbardziej tak. Polski klient jest
wybredny, jednak jest w stanie zapłacić
więcej za wyrób, który w stu procentach
spełnia jego oczekiwania. Nie określiłbym
tego jak o snobizmu, raczej jako wysokie

R.G.: Nasza oferta skierowana jest do producentów mebli z każdego segmentu cenowego. Większość nowości powstaje we
współpracy z technologami z fabryk mebli,
pod potrzeby których dostosowujemy nasze rozwiązania. Mechanizmy opracowujemy pod kątem konkretnego mebla. Mamy
wówczas pewność idealnego działania,
natomiast klient w swojej ofercie posiada
mebel, który staje się wyjątkowy, między
innymi z uwagi na zastosowany mechanizm.
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produkcja mebli Tapicerowanych

wygody to nie snobizm

