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Każdy zegarek marki Woodlans 
jest rękodziełem Michała Napierały, 
który od 6 lat, na przekór masowym 
produkcjom, samodzielnie tworzy 
niepowtarzalną biżuterię z drewna. 
Dzięki jego zegarkom można przez 
cały czas czuć na skórze bliskość 
natury. 

TEMAT KWARTALNIK STOLARSKI FACH

Sylwetka
Michała

Napierały
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RĘCZNIE ROBIONE ZEGARKI 
Z DREWNA 

Podobno jest Pan jedynym w Polsce 
twórcą zegarków, który własnoręcznie 
wytwarza je z drewna...
Od początku mojej działalności pojawiło  
się i zniknęło około 20 firm, które próbo-
wały potraktować drewniane zegarki jako 
szybki i duży zarobek. Każda z nich prze-
ważnie zaczyna od dużych nakładów na 
reklamę, potem ściąga drewniane zegarki 
z Chin i nadrukowuje swój logotyp lub po 
taniości produkuje od razu tysiące egzem-
plarzy, zapełniając nimi swoje magazyny. 
To nie jest moja konkurencja, ja się specja-
lizuję w wytwarzaniu zegarków. Jestem 
zegarmistrzem. Wykonuję pojedyncze, 
dopieszczone egzemplarze. To moja od– 
powiedź na anonimowość masowej pro-
dukcji. 

Pamięta Pan, jak pochylał się nad swoim 
pierwszym zegarkiem? 
Nad pierwszym zegarkiem pracowałem 
przez ok. 2 tygodnie. Ciężko było skończyć. 
Zawsze przecież można coś popra-
wić, ulepszyć… Drewniane zegarki  
to nie tylko struganie. Przez 6 lat wypra-
cowałem sobie 52 złożone procedury.  
16 z nich związanych jest z wycinaniem, 
wierceniem, klejeniem, szlifowaniem,  
polerowaniem, precyzyjną obróbką i im-
pregnacją drewna, reszta to praca  

zegarmistrzowska i wtłaczanie duszy  
w czasomierz… 

Ale z czasem udało się przyspieszyć 
proces produkcji? 
Obecnie na wykonanie jednego egzem-
plarza potrzebuję ok. 14 godzin. Czasami 
we wtorek zacznę robić 4 kolejne koperty,  
w czwartek skupię się na montażu me-
chanizmów i wskazówek, w poniedzia-
łek szlifuję cyferblaty, by całą środę 
impregnować bransolety. Bardzo waż-
na jest dobra organizacja i planowanie.  
Woodlans nauczył mnie szacunku do  
czasu, szanuję każdą mijającą sekundę. 

Co Pana tak urzekło w drewnie... drewnie 
dębowym? 
Wychodzę z założenia, że drewno dębowe 
jest na tyle piękne, że nie trzeba go dodat-
kowo ukwiecać. Od początku reprezentuję 
minimalizm w sztuce zegarkowej, ten pro-
sty design, brak logotypu na cyferblacie, 
prosta konstrukcja oparta o ręczną pracę 
i prosta technologia wskazująca godzinę, 
minutę i sekundę. 

Czy drewno tak samo dobrze się nosi, 
jak wygląda? Podobno nie lakieruje Pan 
drewna, jak w takim razie wygląda proces 
konserwacji? 

Wybrałem dąb, ponieważ jest bardzo 
trwały. Jest bardzo twardy, trudny w ob-
róbce, jednak efekt końcowy jest niesa-
mowity. Dodając do tego odpowiedni, 
dobrze rozmawiający z ludzką skórą im-
pregnat na bazie wosku pszczelego, udało 
mi się stworzyć naturalny materiał, ideal-
ny do noszenia na ręce.

A kto udzielał Panu zegarmistrzowskich 
wskazówek?
Swój warsztat wypracowałem metodą 
prób i błędów, czasami bardzo prymi-
tywnie podchodząc do technicznych te-
matów. Zegarmistrzostwa nauczyłem się 
ze starych książek i od znajomych zegar-
mistrzów. Moimi głównymi mentorami 
są Bartnik i Podwapiński. W ich publika-
cjach można znaleźć starą, dobrą szkołę 
polskiego fachu zegarmistrzowskiego. 
Maszyny do precyzyjnej obróbki drewna 
stworzyłem sam, czasami pomagał mi 
znajomy elektronik z doborem odpowied-
nich silników i ustawianiem obrotów. Do 
dzisiaj jednak podstawowymi narzędzia-
mi są dla mnie małe pilniki.

Czekamy na dalsze sukcesy! I odpukujemy 
w niemalowane...
Dziękujemy serdecznie za rozmowę. 

TEMATKWARTALNIK STOLARSKI FACH
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STREFA ZMYWANIA 
ISTOTNY WPŁYW NA PORZĄDEK

1 SYSTEM BANIO DO SZUFLAD MOOVIT MX

Szafka zamontowana pod zlewozmywakiem to naturalnie 
doskonałe miejsce na przechowywanie środków czystości. 
Dzięki wycięciu na syfon, pomieści jeszcze więcej 
niezbędnych przyborów. 

SORTOWNIK NINKA SYSTEM 1DWA3

Porządkuj śmieci bez śmiecenia za pomocą sortownika ukrytego 
w szafce kuchennej. System, dzięki zamontowaniu na prowadnicy, 
wysuwa się poza obrys szafki i jest łatwiejszy w użyciu. Składa się 

z plastikowych pojemników różnej wielkości. Każdy z nich można 
wyjąć, korzystając ze składanego uchwytu. 2

3 SORTOWNIK NINKA SYSTEM 1DWA5 

Pojemniki wieszane są na ramie montowanej 
na bokach szuflady. Po jej otwarciu sortowniki 
wyjeżdżają razem z nią, więc z łatwością uzyskasz 
do nich dostęp. Każdy pojemnik jest autonomiczny 
i posiada składany uchwyt. 

4OŚWIETLENIE BEZDOTYKOWE

Lampa wtapia się w korpus szafki, a bezdotykowy system 
oświetlenia diodowego uruchamia machnięcie ręką.  

Światło można włączać i wyłączać nawet wtedy, gdy ma się 
ręce pełne roboty – bez konieczności dotykania  

i bez ryzyka pobrudzenia czegokolwiek wokół. 

PROJEKTOWANIE KWARTALNIK STOLARSKI FACH

W sąsiedztwie kranu wiele się dzieje. Warto w tej strefie mieć 
pod ręką przybory do mycia, obierania, czyszczenia i sortowania. 
Wpłynie to na utrzymanie porządku w całej kuchni. Najwięcej 
można schować w szafce pod zlewozmywakiem, trzeba tylko 
zmyślnie zagospodarować jej przestrzeń. 



5

1

2

3

4

PROJEKTOWANIEKWARTALNIK STOLARSKI FACH
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MONTAŻ | REALIZACJE KWARTALNIK STOLARSKI FACH

SYSTEM NÓŻEK AXILO

WYGODNE 
POZIOMOWANIE 

KORPUSÓW 
SZAFEK 

KUCHENNYCH
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MONTAŻ | REALIZACJEKWARTALNIK STOLARSKI FACH

Regulację przeprowadzamy w wygodnej pozycji. Przy pomocy dedykowanego klucza poziomowanie korpusu kontrolujemy przez cały czas. 

Z kluczem AXILO mamy łatwy dostęp do stopek w głębi korpusu. Dodatkowym ułatwieniem, które znacznie przyspieszy naszą pracę, jest gniazdo 
w rękojeści klucza, do którego możemy wpiąć wkrętarkę.

Regulacja stopek w szafce narożnej to żaden problem! Dzięki przedłużce nie musimy sięgać głęboko pod szafkę.

WYGODNE POZIOMOWANIE

1 

2 

3

Z systemem nóżek meblowych Häfele AXILO regulacja korpusów jest prosta i wygodna. 
Może być wykonywana przez jedną osobę i jest 50% szybsza w stosunku do standardowych rozwiązań. 

Zobacz, dlaczego warto stosować stopki AXILO.
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NOWOŚCI HÄFELE KWARTALNIK STOLARSKI FACH

NINKA 1dwaSlide
SEGREGACJA ODPADÓW 

W PRZESTRZENI NAROŻNIKOWEJ
Narożna szafka pod zlewozmywakiem to miejsce trudne do efektywnego zagospodarowania. 

Häfele dedykuje tu system sortowników Ninka 1dwaSlide, który w 100% wykorzystuje tę przestrzeń.

SORTOWNIK 
W KĄCIE

• półokrągła półka z pojemnikami wysuwająca się wraz z frontem poza obrys szafki
• dedykowane plastikowe pojemniki
• półka tworzywowa np. na środki czystości 

Podstawowe cechy systemu to:



9

NOWOŚCI HÄFELEKWARTALNIK STOLARSKI FACH

UCHWYTY MEBLOWE
DESIGNED BY HÄFELE

Podczas tegorocznych targów Interzum firma Häfele, uważnie śledząca trendy w designie i projektowaniu 
mebli, zaprezentowała nową serię uchwytów H17. Wśród nowych propozycji znaleźć można zarówno 
klasyczne wzory, idealne do tradycyjnych wnętrz, jak i nowoczesne rozwiązania doskonale uzupełniające 
aranżacje bardziej awangardowe. Nowa linia uchwytów montowanych do frontów, bazująca na odcieniach 

miedzi, brązu i stali podkreśli styl każdej zabudowy.
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PORADNIK HÄFELE KWARTALNIK STOLARSKI FACH

TAŚMY LED

DYSKRETNE 
OŚWIETLENIE
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PORADNIK HÄFELEKWARTALNIK STOLARSKI FACH

Jak uzyskać efekt niewidocznych 
punktów LED przy użyciu profili 

aluminiowych?

Adres wydawcy i redakcji: 
Magazyn FACH został wydany przez Häfele Polska Sp. z o.o., 
ul. Wrocławska 4d, Długołęka, 55-095 Mirków, tel. +48 71 747 23 00

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

Przykład:

Loox LED 3015 ma 120 diod, które instalowane 
są na metrowym pasku co ok. 8 mm. 
Aby uzyskać jednolite światło i pozbyć się 
świecących, pojedynczych punktów, 
odległość diody od klosza mlecznego, w tym 
wypadku, powinna być większa niż 8 mm. 

Doskonale nada się tu profil 
Loox 833.72.846 – wpuszczany 
lub 
Loox 833.74.835 – szufladowy.

Co robić, by świecące punkty LED 
były niewidoczne? 
Przede wszystkim należy:

1. wybrać klosz z mlecznego szkła,

2.  zachować odpowiednią odległość 
pomiędzy diodą LED a kloszem. 

Natężenie światła nie ma w tym przypadku 
żadnego znaczenia. 

Taśmy LED to chętnie stosowane rozwiązanie w przestrzeni kuchennej. Tworzą wyjątkowy nastrój i pomagają spojrzeć 
na wnętrze w zupełnie innym świetle. By dawały oczekiwany efekt, muszą być właściwie zainstalowane. 



ZBIERZ  25  PUNKTÓW.  
ODBIERZ CZWARTY Z ZESTAWÓW HÄFELE.

AXILO – KLUCZ DO POZIOMOWANIA

RUSZAJ PO ZAKUPY.
NOWY ZESTAW JUŻ NA CIEBIE CZEKA!

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

WIÓRY 
LECĄ

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

Mając 25 punktów, otrzymasz teraz klucz AXILO do regulacji nóżek 
meblowych, w cenie 1 zł netto.

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


