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Mieszka z żoną, synem 
i swoją pasją.
Z meblami, które zrobił,  
właściwie się nie rozstaje, bo… 
przyjaźni się z większością
ich właścicieli.

Poznajcie stolarza,
Juliana Przynogę, twórcę 
wnętrza w kultowym 
Volkswagenie T1. 

TEMAT KWARTALNIK STOLARSKI FACH

Sylwetka
Juliana

Przynogi
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REAKTYWACJA KULTOWEGO
„OGÓRKA”

Jak to się zaczęło? Szkoła stolarska była 
najbliżej?
Stolarstwo było pasją i zawodem mojego 
taty. Początkowo tylko mu pomagałem, 
bo chciałem dorobić, ale bardzo szybko 
zaczęło mnie wciągać to, że sam potrafię 
zrobić sobie klocki czy zabawki, których 
wszyscy mi zazdrościli.

A dzisiaj wszyscy zazdroszczą mebli, 
które Pan zrobił… Jak wygląda Pana 
dzień? Pracuje Pan od 8 do 16?
To byłoby wskazane ze względu na moją 
rodzinę (śmiech), ale niestety, gdy coś 
zacznę, nie mogę się doczekać, żeby już 
zobaczyć efekt końcowy, dopieścić każdy 
szczegół. Nie odpocznę, póki nie skończę.

Najczęściej wykonuje Pan meble ku-
chenne, a jakie nietypowe zlecenia Pan 
pamięta?
Przede wszystkim sam zbudowałem 
swój dom! Mieszkam i pracuję w pod-
poznańskim Kiekrzu. Ostatnio praco-
waliśmy nad zabudową motorówki, 
która pływa po tutejszym jeziorze. Dla 
Levi'sa realizowaliśmy projekt zabudowy  
sklepów w stylu western. W naszym 
kościele wykonaliśmy elementy sny-
cerskie na ołtarzu głównym i zabudowę  
organów. 

Ciekawym zleceniem było odtworzenie 
zabudowy oldskulowego kampera. Mówię 
o Volkswagenie T1... potocznie zwanym 
„ogórkiem”.

Jak to się stało, że właśnie w Pana ręce 
trafił ten kultowy samochód i na czym 
polegała jego rekonstrukcja?
Klientowi zależało, by auto nie różniło się 
od pierwowzoru. Podjęliśmy więc wy-
zwanie i odwzorowaliśmy krok po kroku 
zabudowę wnętrza. Bejcowaliśmy ele-
menty nowe, żeby nie odcinały się od 
tych zachowanych oryginalnie. Sklejka, 
która jest tu podstawowym materiałem, 
pod wpływem słońca ciemnieje. Nowa 
nie wyglądałaby naturalnie.

Sporo tu rozwiązań podobnych do tych, 
które stosuje się na jachtach. 
Tak, to prawda. Ważne jest maksymalne 
wykorzystanie przestrzeni. To nieduży sa-
mochód, a ma służyć jako dom na kółkach. 
Jest więc mnóstwo schowków, wysuwa-
nych półek, blatów, miejsc do siedzenia 
i spania. Cieszę się, że wszystko się udało, 
ponieważ nasz klient zamierza sprowa-
dzić więcej tych samochodów. 
Zapowia da się więc stała współpraca  
i na nasze drogi wyjedzie sporo takich 
osobliwości.

Do łask wracają stare samochody,  
dawne PRL-owskie meble, tzw. przed-
mioty z duszą. Czy łączy Pan tradycyj-
ne metody stolarstwa z nowoczesnymi 
systemami?
Jak najbardziej. Na rynku dostępnych jest 
coraz więcej rozwiązań, które nie tylko 
bardzo ułatwiają mi pracę, ale też po-
wodują większą funkcjonalność mebli.   
Chociażby okucia firmy Häfele, która po-
siada technologie do nietypowych re-
alizacji. Większość firm dysponuje tylko  
zawiasami pod standardowe formaty.  
Gdy meble są nieszablonowe, robi się  
kłopot, a ponieważ nigdy nie mieszamy 
okuć  w jednym zleceniu, często korzysta-
my z samego Häfele.

Czy to prawda, że nie ma komu prze-
kazywać swoich doświadczeń? Nie ma  
napływu nowych „mistrzów”?
Tak, to niestety prawda, chociaż wierzę, 
że nasz zawód nie zniknie, ponieważ dużo 
ludzi woli jednak widzieć w meblu ręczną 
robotę, a nie tylko precyzyjną pracę ma-
szyny. 

Teraz nie pozostaje nic innego jak  
wsiąść do „ogórka” i ruszyć na wakacje,  
by nabrać sił do dalszej pracy. 
Dziękujemy za rozmowę.

TEMATKWARTALNIK STOLARSKI FACH
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WSZYSTKO W PORZĄDKU 
W STREFIE 

PRZECHOWYWANIA

1 SZUFLADA MOOVIT MX

Płynny i pełny wysuw, hamulec siły zamykania, swoboda 
aranżacji wnętrza dzięki regulowanym wkładom.  
Duża pojemność, udźwig do 70 kg i aż 5 kolorów boków  
do wyboru. To wszechstronna szuflada, pozwalająca 
tworzyć konfiguracje dopasowujące się do bieżących potrzeb.

PODNOŚNIKI

Podnośnik Free Fold to najlepsze rozwiązanie 
dla klap dwuczęściowych. Jeden ruch ręką wystarczy, 

by unieść wysoki i ciężki 20-kilogramowy front. 
Podnośnik Free UP unosi się pionowo, równolegle  

do korpusu, zajmując mało miejsca przed szafką. 
W obu przypadkach łatwo uzyskujemy 

komfortowy dostęp do bardzo pojemnych szafek. 2
3 NISKIE CARGO

Do zagospodarowania najwęższych miejsc w kuchni.
Wysuwana szafka z podwójną półką pozwoli w pełni 
wykorzystać wolną przestrzeń między dolnymi szafkami.
Dostępne w wersji 15 i 30 cm szerokości.

4WKŁADY DO SZUFLAD

Utrzymują w idealnym porządku zawartość szuflady. 
Regulowane wkłady możesz dowolnie konfigurować, 

zmieniając jej wnętrze według potrzeb. 
Teraz każda rzecz będzie na swoim miejscu.

PROJEKTOWANIE KWARTALNIK STOLARSKI FACH

To tutaj znajdą swoje miejsce codziennie używane akcesoria: 
od sztućców, przez naczynia, aż po zastawę stołową. 
Wszystko odpowiednio uporządkowane, dzięki łatwo 
dostępnym i pojemnym szafkom, podzielnym szufladom 
i systemom niskiego cargo.
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PROJEKTOWANIEKWARTALNIK STOLARSKI FACH
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MONTAŻ | REALIZACJE KWARTALNIK STOLARSKI FACH

„MONTAŻ SZUFLAD 
NIE MUSI BYĆ 

SKOMPLIKOWANY”

Szablony Moovit MX 
firmy Häfele eliminują 
błędy montażowe, 
skracają czas pracy, 
ograniczają liczbę 
narzędzi potrzebnych 
do montażu.
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MONTAŻ | REALIZACJEKWARTALNIK STOLARSKI FACH

Przyłóż szablon do wewnętrznej płaszczyzny korpusu i oprzyj go na 
dolnym wieńcu. Poprzez otwory w szablonie oznacz miejsca, w których 
przykręcisz prowadnice. Czynność powtórz na przeciwległym boku.

SZABLONY DO MONTAŻU 
SZUFLAD MOOVIT MX

Montuje Marek Korbiel

Szablon Moovit MX to proste i skuteczne rozwiązanie, które pozwala na szybkie rozplanowanie szuflad w korpusie 
dla 4 wariantów, bez konieczności stosowania specjalnych narzędzi. Szablony znacząco ułatwiają i przyśpieszają pracę 

oraz minimalizują ryzyko popełnienia błędu. Jak ich użyć? To proste. Pokażemy to w kilku krokach.

1 
Używając mniejszego szablonu, przygotuj fronty. To bardzo proste. 
Pierwsze otwory oznacz w dolnej części frontu, wyżej  
– otwór do relingu.

4

W oznaczonych miejscach zamontuj prowadnice.2 Nałóż i dosuń szufladę do końca. Po pierwszym kliknięciu 
powtórz czynność. Każda szuflada powinna kliknąć dwa razy.5 

Złóż boki szuflad z dnem i bokami.
Pamiętaj, by dno i plecy szuflady dociąć do tej samej szerokości.3 

Po zamontowaniu frontu wyrównaj nałożenie i wyreguluj szczeliny. 
Nie sprawi Ci to żadnego kłopotu, ponieważ dostęp do regulacji 
jest od góry.

6

KUPUJĄC
SZUFLADĘ, 

ZAPYTAJ 
O SZABLON!
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NOWOŚCI HÄFELE KWARTALNIK STOLARSKI FACH

100% wykorzystania pozornie niewykorzystanych 
miejsc w kuchni!
Nuvola to doskonałe rozwiązanie. Dzięki wysuwanej półce 
zaoferujesz swojemu klientowi pełny i swobodny dostęp 
do przechowywanych przedmiotów w szafce narożnej. 

W drugiej generacji tej kultowej półki wprowadziliśmy 
kilka usprawnień, pozwalających na lepsze i płynniejsze 
działanie, jak:
• łożyskowane rolki jezdne
•  mocowanie ramienia z jednym rozmiarem wkrętów euro 

i zaślepkami z tworzywa
• opcję hamulca
• opakowanie lepiej chroniące półki podczas
   transportu

Montaż nie będzie skomplikowany, ponieważ do każdego 
zestawu dołączyliśmy szablon do nawiercania pod 
prowadnice oraz półki.

do korpusu 
o szerokości frontu

450, 500, 600 mm

maksymalne
obciążenie półki

20 kg

wymagana głębokość szafki 490 mm 

Włoski
design

Rewelacyjna 
cena

NUVOLA 
MAKSYMALNA DOSTĘPNOŚĆ 

PRZESTRZENI NAROŻNIKOWEJ
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NOWOŚCI HÄFELEKWARTALNIK STOLARSKI FACH

Poznaj szufladę Moovit MX
Moovit MX to najlepsze pod względem 
technicznym systemy szuflad kuchennych. 
Nowoczesne, ergonomiczne, wpisujące się 
w trendy, a do tego proste w montażu 
dzięki dołączonym szablonom i możliwości 
regulacji od góry.

Cechy:
•  płynny i pełny wysuw
•  udźwig do 70 kg
•  hamulec siły zamykania
•  duża pojemność

Teraz przechowywanie to prawdziwa 
wygoda
Cztery kolory boków, swoboda aranżacji 
uwzględniająca dedykowane przegrody 
oraz wkłady, a także duży wybór  
relingów i podwyższeń boków –  
to wszystko pozwala tworzyć konfiguracje 
dopasowujące się do potrzeb.

Szablony
Do szuflad dodajemy szablony, które 
ułatwiają i przyspieszają montaż,  
minimalizując możliwość popełnienia 
błędu przy ustalaniu miejsc na otwory.

Regulacja
Pełny zakres regulacji znajduje się  
na górze boku szuflady. Jest to przydatne, 
gdy szuflady stoją np. blisko ściany. 
Już nie będziesz musiał w celu regulacji 
wyciągać ich z korpusu.

MOOVIT MX 
SZUFLADY IDEALNIE 

DOPASOWANE    

Pełny wysuw
100% 

dostępności
Udźwig 
do 70 kg
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PORADNIK HÄFELE KWARTALNIK STOLARSKI FACH

NAWET CIĘŻKI
FRONT 

NIE OPADNIE
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PORADNIK HÄFELEKWARTALNIK STOLARSKI FACH

JAK DOBRAĆ SIŁĘ PODNOŚNIKA
FREE FLAP 1.7 I 3.15?

Adres wydawcy i redakcji: 
Magazyn FACH został wydany przez Häfele Polska Sp. z o.o., 
ul. Wrocławska 4d, Długołęka, 55-090 Mirków, tel. +48 71 315 32 42

www.hafele.pl, www.hafele-systemy.pl

1. Określ całkowitą wagę frontu. 
 Musisz znać wymiary frontu, materiał 
 z jakiego jest wykonany i wagę uchwytu.

2. Do wysokości korpusu z tabeli obok
 dobierz ciężar klapy i odczytaj model
 podnośnika, jaki musisz dobrać.

3. Przy wartościach granicznych dobieraj
 wyższy przedział.

Przykład:

Uwaga!
Podnośniki Free Flap dostarczane są w pozycji otwartej, 
nie należy ich składać przed montażem frontu! 

Szukamy podnośnika do frontu o wysokości 350 mm i szerokości 
600 mm wykonanego z płyty MDF. Określamy wagę frontu 
z tabeli – w tym przypadku 3 kg i dodajemy wagę uchwytu ok. 0,5 kg. 
Wartość odnajdujemy w tabelkach: podnośnik 1.7 model B.  

PODNOŚNIK FREE FLAP 1.7

PODNOŚNIK FREE FLAP 3.15

Tabele orientacyjnych maksymalnych ciężarów klapy

model model

model

model

model

model

model

D E

A

F

B

G

C

Grupa podnośników Free Flap jest wyjątkowo uniwersalna. Można je zastosować do wszystkich powszechnie 
występujących wysokości i ciężarów klap. Odpowiednio dobrana siła podnośnika umożliwi nie tylko swobodne otwieranie się  

nawet najcięższych frontów, ale też ich zatrzymanie w dowolnej pozycji otwarcia i płynne oraz delikatne zamknięcie. 

Wysokość korpusu

200 1,7 - 4,6 3,6 - 7,9 6,8 - 14,7

225 1,5 - 4,1 3,1 - 7,1 6,0 - 13,1

250 1,3 - 3,8 2,9 - 6,4 5,4 - 11,8

275 1,2 - 3,3 2,5 - 5,7 4,8 - 10,6

300 1,1 - 3,1 2,4 - 5,1 4,4 - 9,6

325 1,0 - 2,8 2,1 - 4,6 4,0 - 8,8

350 0,9 - 2,6 2,0 - 4,2 3,7 - 8,1

375 0,9 - 2,3 1,9 - 3,8 3,5 - 7,5

400 0,8 - 2,1 1,7 - 3,6 3,2 - 7,0

425 0,7 - 1,9 1,5 - 3,4 2,9- 6,5

450 0,6 - 1,7 1,4 - 3,2 2,7 - 6,1

Wysokość korpusu

350 5,2 - 11,0 6,7 - 14,3 10,1 - 21,4 13,5 - 27,3

375 4,9 - 10,2 6,3 - 13,1 9,4 - 19,8 12,5 - 25,2

400 4,7 - 9,6 5,9 - 12,4 8,9 - 18,6 11,8 - 23,3

425 4,4 - 9,0 5,6 - 11,6 8,3 - 17,4 11,0 - 21,8

450 4,1 - 8,4 5,2 - 10,9 7,8 - 16,3 10,4 - 20,5

475 3,9 - 8,0 4,9 - 10,3 7,4 - 15,4 9,8 - 19,3

500 3,7 - 7,5 4,7 - 9,7 7,0 - 14,6 9,2 - 18,3

525 3,5 - 7,1 4,4 - 9,2 6,6 - 13,9 8,8 - 17,3

550 3,3 - 6,8 4,2 - 8,8 6,3 - 13,2 8,3 - 16,5

575 3,2 - 6,5 4,0 - 8,4 6,0 - 12,5 8,0 - 15,6

600 3,0 - 6,2 3,8 - 8,0 5,7 - 12,0 7,6 - 15,0

625 2,8 - 5,9 3,6 - 7,6 5,4 - 11,5 7,2 - 14,4

650 2,6 - 5,6 3,4 - 7,3 5,3 - 11,0 6,9 - 14,0
Regulacja siły
podtrzymującej 
oraz położenia frontu 
dostępna jest
od przodu korpusu.

Ciężar klapy (kg)

Ciężar klapy (kg)
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ZBIERZ  25  PUNKTÓW.  
ODBIERZ 1 z 4 ZESTAWÓW HÄFELE.

RUSZAJ PO ZAKUPY.
CO 6 TYGODNI NOWY ZESTAW!

Regulamin promocji dostępny na stronach www.hafele–systemy.pl oraz www.hafele.pl

Kupując 10 wybranych produktów Häfele, zbierasz punkty w formie naklejek.

Mając 25 punktów, otrzymasz jeden z czterech cennych i przydatnych 
dla siebie zestawów w cenie 1 zł netto.

Promocja trwa od 01.08.2017 do 31.01.2018 i skierowana jest do klientów 
zaopatrujących się w akcesoria meblowe w wybranych hurtowniach.

ZESTAW 2SORTOWNIK ODPADKÓW NINKA 1dwa4

ZESTAW 4
AXILO – KLUCZ DO REGULACJI 

NÓŻEK COKOŁOWYCH
ZESTAW 3

OŚWIETLENIE LOOX2 oprawy LED3025, zasilacz, przełącznik sensorowy

ZESTAW 1

PÓŁKA NAROŻNA NUVOLA – 1 PÓŁKA

WIÓRY 
LECĄ
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