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O nowoczesnych mechanizmach stosowanych w meblach tapicerowanych zarówno na
krajowym, jak i zagranicznym rynku rozmawiam z Radosławem Góralczykiem, prezesem
zarządu w firmie Tagmet Polska, będącej oficjalnym dystrybutorem wyrobów Fabryki
Nowoczesnych Funkcji Meblowych Tagmet.

Meblarstwo: Mechanizmy firmy Tagmet
znane są na rynku i stosowane przez producentów mebli już od wielu lat. Niemniej
w ostatnich dwóch latach można zauważyć
jej mniejszą aktywność na wystąpieniach
targowych, w prasie branżowej. Czym to
jest spowodowane?
Radosław Góralczyk: To prawda, mniej
więcej dwa lata temu odeszliśmy od wdrażania mechanizmów bezpośrednio na rynek. Skoncentrowaliśmy się głównie na
opracowywaniu produktów na bazie indywidualnych projektów odbiorców. Tak
naprawdę jesteśmy cały czas u klienta,
z którym wspólnie pracujemy nad mechanizmem. Zmiana systemu pracy dotyczy
również naszej obecności na targach czy
polityki medialnej. Skupiamy się raczej na
jak najczęstszym kontakcie bezpośrednim
u klienta niż na jednorazowych wystąpieniach targowych. Taką taktykę obrało wiele
firm europejskich. Jak dotąd uważamy, że
była to bardzo trafna decyzja.
Meblarstwo: Czy mechanizmy opracowywane z konkretną fabryką mebli są później dostępne również w państwa standardowej ofercie?
R.G.: Produkt, który jest wdrożony indywidualnie w danej fabryce, może być przez
nas dalej promowany, jeśli wyrazi ona na to
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zgodę. Jednakże większość stanowią wyroby, które są dedykowane konkretnej firmie,
a nawet przeznaczone do określonego mebla. Wówczas fabryka ma świadomość, iż
produkuje mebel inny niż wszystkie, ponieważ nigdzie indziej nie ma takiego mechanizmu. Z tym mechanizmem ich mebel jest
wyjątkowy. To jest nasza przewaga.
Meblarstwo: Czy są jakieś zadania, których realizacji się nie podejmujecie?
R.G.: Jesteśmy w stanie wyprodukować
wszystkie metalowe mechanizmy, które
znajdują zastosowanie w meblach tapicerowanych. Od najprostszych, czyli podnośników, do wersalek, po najbardziej skomplikowane wyroby.
Meblarstwo: Czy te najtrudniejsze pod
względem wykonania technologicznego
mechanizmy zarezerwowane są tylko dla
mebli z wyższej półki cenowej?
R.G.: W tej kwestii nie ma reguły. Zamontowanie danego mechanizmu w meblu zależy od wielu czynników. W dużej mierze od
wizji technologa w danej fabryce mebli oraz
od oczekiwań rynku. Mamy wiele przykładów mebli ze średniej półki cenowej, w których słusznie zastosowano innowacyjne
funkcje spania naszej produkcji.

Meblarstwo: W takim razie, jak klient ostateczny ma podjąć decyzję o zakupie, nie
opierając się wyłącznie na cenie mebla?
R.G.: Klienci ostateczni „kupują oczami”. Na ich decyzje zakupowe ma wpływ
w pierwszej kolejności rodzaj tkaniny, a zaraz potem mechanizm wykorzystywany
w meblu tapicerowanym. Dla klienta ważne
jest, jak ten mebel działa, jakie ma funkcje, czy są proste w użytkowaniu. Cały czas
pracujemy nad ulepszeniem mechanizmów
wykorzystywanych w meblach tapicerowanych, tak aby klient ostateczny miał z tego
korzyści.
Meblarstwo: Mówiąc o ulepszaniu mechanizmów, co to w praktyce oznacza? Wydaje się, że w tym temacie trudno o jakieś
spektakularne zmiany, nowinki technologiczne.
R.G.: Zmiany wprowadzane w wyrobach naszej produkcji nie zawsze można wizualnie
dostrzec, ale dzięki nim można na przykład
poprawić żywotność mechanizmu, jeszcze
bardziej usprawnić jego działanie, ułatwić
montaż w meblu. Jest to szczególnie ważne
dla naszych klientów, czyli producentów
mebli, ponieważ oferując coraz bardziej innowacyjne produkty, możemy wpłynąć na
skrócenie czy ułatwienie procesu technologicznego produkcji danego mebla.
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Mechanizm zagłówka z możliwością regulacji kąta oparcia – ZG-017.01

Mechanizm powstał w oparciu o opatentowaną, niezawodną konstrukcję zapadkową zawiasów. Ma wymiary pozwalające na zamontowanie go w najmniejszych zagłówkach, w których
do tej pory, ze względu na ich wielkość, niemożliwe było zastosowanie mechanizmu z regulacją kąta nachylenia bez pogorszenia komfortu użytkowania. ZG-017.01 składa się z zawiasu,
którego części ruchome zabezpieczone są osłonką całkowicie zapobiegającą dostawaniu się
do jego wnętrza kleju i pianki tapicerskiej oraz z pręta i ozdobnego chromowanego elementu
zakrywającego miejsce montażu zagłówka do mebla.
Zagłówek o wzmocnionej konstrukcji – ZG-016.01.

Meblarstwo: Rozumiem przez to, że rynek
nowoczesnych mechanizmów do mebli tapicerowanych ma się w Polsce dobrze i cały czas
się rozwija?
R.G.: Z naszego punktu widzenia ma się znakomicie. Zapotrzebowanie na funkcje meblowe jest cały czas bardzo duże, a Polacy stali
się w ostatnich latach bardziej wymagający
pod względem komfortu użytkowania mebli.
Coraz więcej klientów chce kupić mebel konkretnej marki, który został wyprodukowany
na bazie komponentów, materiałów uznanych
firm.
Meblarstwo: I to pomimo kryzysu, którego
skutki odczuło wielu producentów mebli?
Polacy odłożyli na jakiś czas decyzje zakupowe mebli, ograniczając się tylko do niezbędnych wydatków. Czy również fabryki mebli
tnąc koszty, ograniczają wydatki na zaawansowane mechanizmy?
R.G.: Nasza firma nie odczuła kryzysu, cały
czas mamy wzrosty sprzedażowe, zarówno
pod względem kwotowym, jak i ilościowym.
Oznacza to, że sytuacja nie jest tak zła, jak by
się mogło wydawać. Szczególnie sektor mebli
tapicerowanych wyszedł obronną ręką z tych
zawirowań rynkowych, co przełożyło się na
sukcesy naszej firmy. Skutki kryzysu da się odczuć na rynku, ale jest on na tyle chłonny, że
cały czas zdobywamy nowe pola działania.
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Meblarstwo: Mówi pan tylko o krajowym
rynku?
R.G.: Nie, aktualnie bardzo mocno rozwijamy
naszą działalność na rynku rosyjskim oraz Europy Zachodniej. W zasadzie najbliższe plany
Tagmetu związane są właśnie z tymi rejonami,
gdzie trwają prace wdrożeniowe z fabrykami
mebli.

Mechanizm ten dedykowany jest producentom lubującym się w meblach o dużych gabarytach. Na bazie ZG-016.01 można zbudować zagłówek o dowolnych rozmiarach. Odpowiednio
dobrana ilość skoków zapewnia równomierne obciążenie kompletu mechanizmów w zagłówkach o znacznych szerokościach, co zwiększa jego wytrzymałość.

Meblarstwo: Czy jest jakaś specyfika poszczególnych krajów pod względem stosowania mechanizmów do mebli tapicerowanych?
R.G.: Każdy rynek ma swoją specyfikę. Jednym
z trudniejszych jest Skandynawia, gdzie dominują meble bezfunkcyjne i sypialnie. Jednakże
również tutaj znaleźliśmy pole do działania,
oferując regulowane podłokietniki i zagłówki,
które wpływają na funkcję odpoczynku. Z kolei pełen wyzwań, bardzo bogaty i różnorodny jest dla nas rynek rosyjski. Pomysłowość
tamtejszych fabryk mebli nie zna granic. Rynek niemiecki jest za to bardzo chłonny i tam
występuje bardzo dużo różnorodnych mebli,
w których są stosowane nasze mechanizmy.
Meblarstwo: Dziękuję za rozmowę.
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