Produkty
Jakie aktualnie trendy panują na rynku
obrzeży i które są poszukiwane bardziej od
innych, z dyrektorem handlowym firmy Fest
z Olsztyna Jackiem Golonką rozmawia Irena
Muszałowska.

- Jakie szerokości zaliczane są do nietypowych,
ciętych na wymiar, i na które jest większy popyt?
- Oczywiście gros zamówień dotyczy szerokości
standardowych, to znaczy 22, 28, 32 i 42 mm. Fest
jako standardową wprowadził też szerokość 19 mm,

Lustracja obrzeży

Reklama

34

- Co kształtuje rynek obrzeży i czy w ostatnim
co było ukłonem w stronę producentów używajączasie zaszły w nim jakieś zmiany?
cych płyty 16 mm. Jednak prawdą jest, że coraz
- Rynek obrzeży jest bardzo zróżnicowany. Zmienia bardziej poszukiwane są obrzeża niestandardowe:
się równolegle z rynkiem płyt laminowanych,
od 12 mm, przez 16 mm, 20 mm, do 53 mm i 57
ponieważ to w jego kierunku podążają obrzeża.
mm. Jest to spowodowane rozwojem rynku mebli
Ostatnio oferta producentów obrzeży poszerzyła
nietypowych produkowanych pod specjalne zamósię o kolory różnych dekorów afrykańskich oraz
wienia, pojawieniem się płyt komórkowych oraz
o rodzime kolory w antycznych pokryciach. Takie
ogólną tendencją poszerzania oferty blatów.
kolory są w stanie zaproponować tylko duże firmy,
- Czym sugerują się klienci dobierając kolorystyktóre dysponują nowoczesnym parkiem technolokę obrzeży?
gicznym. Na rynku coraz bardziej liczy się również
- W tej kwestii zdecydowanie przoduje dopasoserwis. Klienci zaczęli zwracać uwagę na jakość,
wanie kolorystyki obrzeży do kolorystyki płyt.
dostępność, czas dostawy, a nie tylko cenę.
Tu jednak pojawia się problem, ponieważ takie
- Na które obrzeża jest większy popyt: PCV czy
odwzorowanie są w stanie zapewnić jedynie najABS?
lepsi producenci. Finalny odbiorca nie powinien
- Większe zainteresowanie wzbudzają niezmiennie
widzieć różnicy kolorystycznej między obrzeżem
obrzeża PCV, ponieważ są bardziej elastyczne i łai płytą, wręcz przeciwnie, powinien mieć wrażenie
twiejsze w obróbce. Mniejsza popularność obrzeży
jedności. Coraz częściej otrzymujemy też zlecenia
z ABS spowodowana jest twardością, a przez to
wykonania obrzeża zgodnego kolorystycznie ze
i trudnością w obróbce. ABS zamawiają głównie
sprowadzoną z zagranicy płytą. Podejmujemy takie
zachodni kontrahenci. Najlepszym wyjściem jest
wyzwania i jesteśmy w stanie zrealizować je
więc posiadanie w asortymencie obu tworzyw.
w ciągu 3 – 4 tygodni.
- Z jakich obrzeży klienci częściej korzystają:
- Jakie są aktualne trendy na rynku obrzeży?
cienkich, poniżej 1 mm czy grubych?
- Przede wszystkim kolory nietypowe dla naszej
- Grubość obrzeży, z których korzystają klienci,
części Europy. Zainteresowanie klientów coraz
jest ściśle uzależniona od profilu produkcji. Meble
częściej budzą kolory afrykańskie, antyczne, niebiurowe w większości oklejane są obrzeżami
typowe w swoim dekorze. Klienci coraz większą
o grubości 2 mm, natomiast korpusy
wagę przykładają do różnorodności
mebli pokojowych zazwyczaj
oferty. Doskonałym przykładem
obrzeżami o grubości 0,4
są tu dekory zebrano w różmm. Widoczny jest ostatnych kolorach czy trawa
nio wzrost zapotrzemorska. Prawdopodobbowania na obrzeża
nie trend ten będzie
grubsze. Klienci
się utrzymywał
coraz częściej pyi możemy spodzietają nas o obrzeża
wać się większej
o grubości 0,6
ilości kolorów na
mm. Spowodowarynku. Obecnie
ne jest to tym, że
licząca się na rynfinalny odbiorca nie
ku firma obrzeżowa
jest w stanie odróżpowinna gwarantonić obrzeża o grubości
wać przynajmniej 60
0,4 mm od obrzeża
– 70 kolorów.
Klienci firmy Fest mają do dyspozycji bogatą ofertę
asortymentową.
fot. Fest
papierowego.
- Dziękuję za rozmowę.

