
Мебельное Дело
№ 2 (22)  /  Май 2019Все грани мебельного производства   www.mebelnoedelo.com.ua

Технологія  
зміцнюючого покриття  
DLC для деревообробного 
інструменту  стор. 22

Клейові матеріали для 
меблевої та деревообробної 
промисловості  28

Lean с нуля: как 
минимизировать 
ошибки  46

Український  
дизайн на  
iSaloni 2019   
42, 44







4

В  Н О М Е Р Е

Новости / News
Держлісагентство повідомило 
про зниження обсягів реалізації 
необробленої деревини у І 
кварталі 2019 року, В Україні за-
кривають кримінальні справи 
про незаконну вирубку лісу, 
Відкриття першого в Україні ма-
газину IKEA переноситься, УАМ 
та компанія Євроіндекс анонсу-
вали проведення нової меблевої 
виставки  5...11

События / Events
KIFF 2019 — потужна бізнес 
платформа меблевої індустрії 
України / KIFF 2019 as a powerful 
business platform for Ukrainian 
furniture industry  12 

Meble Polska 2019 — експортний 
майданчик не тільки польських 
меблів / Meble Polska 2019 as an 
export platform not only for Polish 
furniture  18 

Производство /
Manufacturing
Инструмент / Tool
Технологія зміцнюючого покриття 
DLC для деревообробного 
інструменту / Diamond-like Coating 
(DLC) technology for hardening 
woodworking tool steel  22

Материалы / Materials
Клейові матеріали для меблевої 
та деревообробної промисловості  
/ Adhesives in the furniture and 
woodworking industry  28

KIFF 2019 — потужна бізнес 
платформа меблевої індустрії 
України

Технологія зміцнюючого покриття DLC 
для деревообробного інструменту

Клейові матеріали для 
меблевої та деревообробної 
промисловості  

12 Meble Polska 2019 — експортний 
майданчик не тільки польських 
меблів 

18

22

28

46

Lean с нуля: как 
минимизиро-
вать ошибки



5www.mebelnoedelo.com.ua

Український дизайн 
на Milan Design Week

44

В  Н О М Е Р Е

Мягкая мебель / Upholstered 
furniture
Особливості застосування 
застібок-блискавок у меблевому 
виробництві / How to use zippers 
in the furniture industry  34
 

Дизайн / Design
Salone del Mobile.Milano 2019 — 
екологічність поряд з філософією 
розкоші / Salone del Mobile.Milano 
2019 — eco friendly products next 
to the philosophy of luxury  38

Українська студія Sergey Makhno 
Architects у топі трендів iSaloni 
2019 / Ukrainian studio Sergey 
Makhno Architects is at the top 
trends from the iSaloni 2019.  42 

Український дизайн на Milan 
Design Week/ Ukrainian design at 
Milan Design Week  44 
 

Управление / Management
Менеджмент/ Management
Lean с нуля: как минимизировать 
ошибки / Lean from scratch: how to 
minimize errors  46 

Кадры/ Personnel
Забезпечення галузі кадрами 
— спільна задача бізнесу і на-
вчальних закладів / Personnel is 
a common task for business and 
educational institutions  50

Особливості застосування 
застібок-блискавок у меблевому 
виробництві Українська студія Sergey 

Makhno Architects у топі 
трендів iSaloni 2019

Salone del Mobile.Milano 2019 — 
екологічність поряд  
з філософією розкоші 

3442

38

50

Забезпечення  
галузі кадрами — 
спільна задача  
бізнесу і навчаль- 
них закладів



6

Мебельное Дело
№ 2 (22) Травень 2019
Виробничо-практичний журнал
Передплатний індекс 86656

Розробка дизайн-шаблонів 
Олег Федак

Верстка 
Олег Федак
Богдан Котляр

Над номером працювали
Олена Потапенко
Ніна Шершова
Наталія Марчук

Людмила Андрієвська

Ольга Баранова

Тетяна Вакула

Фотографи
Зорислав Нагорний
Наталія Остапенко

Реклама 
Надія Веріч

Адреса редакції
Київ, вул. Дегтярівська, 28
Тел./факс (044) 489-32-46, 206-52-65
Ел. пошта: ib@ib.kiev.ua
www.facebook.com/mebelnoedelo
www.instagram.com/mebelnoedelo
www.mebelnoedelo.com.ua

Свідоцтво про державну реєстрацію
Серія КВ № 20706-10506 Р від 15.05.2014
Засновник Олена Махота

Видавець 
ТОВ «Інформбізнес»
www.ib.kiev.ua

Поштова адреса
04119, Київ, а/с 19

Передрук матеріалів, надрукованих в 
журналі, допускається тільки з дозволу 
видавця. За достовірність викладених у 
матеріалах фактів відповідають автори. 
Точка зору автора може не співпадати з 
думкою редакції.

Відповідальність за достовірність  
рекламної інформації несуть рекламодавці.

Друк 
ТОВ «Видавничий Будинок Аванпост-Прим»  
Київ, вул. Сурикова, 3
Наклад 3000 екз. 

Д ля більшості українців початок травня — це 
травневі свята, можливість відпочити, поман-
друвати, а для редакції «Мебельного дела» — це 

гаряча пора, здача в друк травневого номеру, що вихо-
дить перед львівською виставкою «Деревообробка». А як 
ми попрацювали, судити вам: результат нашої праці — у 
вас в руках.

Як завжди, ми приділяємо в журналі особливу увагу 
меблевим виставкам. У цьому номері ми познайоми-
мо вас з оглядом з головної виставки України — ме-
блевого форуму KIFF, а також розкажемо про виставку 
Meble Polska — найбільш важливу виставкову подію для 
польської меблевої індустрії, та про італійську Salone del 
Mobile.Milano 2019 — цей івент має велике значення для 
всієї світової спільноти виробників меблів та дизайнерів 
інтер’єру. Тож до вашої уваги — світові тренди у мебле-
вому дизайні та враження представників українських 
компаній, що цього року прийняли участь у цих мас-
штабних виставкових заходах і погодилися поділитися 
своїм досвідом з колегами.

У розділі «Производство» ми підготували матеріал 
про інноваційну технологію зміцнюючого покриття 
DLC для деревообробного інструменту, що дозволяє 
збільшити термін служби інструменту у декілька разів, 
та статтю з оглядом всього спектру клейових матеріалів 
для меблевої та деревообробної промисловості, які про-
понуються на сучасному ринку. Це перша стаття з серії 
матеріалів про клеї для різних технологічних прецесів 
у меблевому виробництві та деревообробці, які ми 
плануємо публікувати у наступних номерах.

І останній матеріал, який ми рекомендуємо прочита-
ти — особливо тим, хто цікавиться філософією Кайдзен 
і практикою ощадливого виробництва. Стаття «Lean 
с нуля: как минимизировать ошибки» — це простий і 
зрозумілий путівник впровадження інструментів Кайдзен 
на виробничому підприємстві, що базується на досвіді 
ПАТ «Лантманнен Акса» — одного з лідерів використання 
Кайдзен на виробництвах в Україні.

Бажаємо приємного читання. І успіхів вам у вашій 
меблевій справі!

Редакція журналу
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Для вирішення цих проблем 
колегія Держлісагентства 
рекомендує керівникам 
територіальних органів, 
підприємств та установ, які на-
лежать до сфери управління 
Держлісагентства, збільшити 
шляхи реалізації лісоматеріалів 
на внутрішньому ринку, у тому 
числі з використанням електрон-
них торгових сервісів (торгових 
майданчиків, магазинів, системи 
«ProZorro.Продажі»).

Окрім того, на колегії 
Держлісагентства наголосили 
на необхідності запровадження 
активних продажів лісопродукції 
із застосуванням широкої ре-
клами у ЗМІ та мережі Інтернет. 
Також у рекомендаціях йдеться 
про спрощення доступу насе-
лення, підприємств, установ та 
організацій до наявних ресурсів 

шляхом забезпечення реалізації 
з проміжних і нижніх складів 
та надання послуг з вивезення 
лісопродукції споживачам.

Держлісагентство інформує, 
що за І квартал 2019 року 
підприємствами лісогосподарської 
галузі від усіх видів рубок за-
готовлено 3,8 млн куб. метрів 
деревини, що на 323 тис. куб. 
метрів, або на 7,8%, менше в 
порівнянні з відповідним періодом 
2018 року. Загальний обсяг 
реалізації деревини у круглому 
вигляді на внутрішній ринок ста-
новить 2,9 млн куб. метрів. На 
зовнішній ринок жодного кубо-
метра необробленої деревини не 
реалізовано.

Лісогосподарськими 
підприємствами отримано 3,9 
мільярдів гривень чистого до-
ходу від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг), що на 
106,1 мільйони гривень менше 
аналогічного періоду минулого 
року (спад 3%). Однією з основ-
них причин зниження обсягів 
реалізації є спад попиту на 
внутрішньому ринку.

Станом на 1 квітня 2019 року 
на складах знаходиться 1,2 млн 
куб. метрів залишків лісопродукції, 
що на 281 тис. куб. метрів (32%) 
більше в порівнянні із залишками 
на початок 2019 року.

Дані наведені по лісам, що 
знаходяться у сфері управління 
Держлісагентства, загальна площа 
яких становить 7,6 млн га (73% 
всього лісового фонду України).

Джерело Прес-служба 

Держлісагентства

Причина — за-
кон про посилення 
відповідальності за не-
законну вирубку, що 
був ухвалений Верхов-
ною Радою наприкінці 
минулого року. Зо-
крема, в ухваленому 
законі міститься нор-
ма, якою кримінальну 
відповідальність за 
незаконну вирубку лісу 
передбачають лише 
у випадку заподіяння 
суттєвої шкоди довкіллю, яка 
складає 2 тисячі неоподатковува-
них мінімумів.

«При цьому помилково або 
зумисно не врахували, що у 
кримінальному законодавстві 
неоподаткований мінімум ста-
новитиме не 17 гривень, а 960 
гривень. Як наслідок, зараз 
декриміналізовані усі незаконні 

рубки, де завдана шкода складає 
менше 2 мільйонів гривень», — 
йдеться у заяві активістів.

Вони зазначають, що надалі 
кількість закритих кримінальних 
справ буде лише зростати, що 
означає, що незаконні лісоруби 
уникнуть відповідальності за 
злочини.

«Недосконале рішення парла-
менту, яке мало на меті підвищити 

відповідальність за не-
законну вирубку і кон-
трабанду лісу, призвело 
до своєрідної амністії 
для «чорних» лісорубів. 
В поточних умовах за 
шкоду менш ніж на 
2 мільйони гривень 
передбачається лише 
адміністративний штраф. 
Потрібно терміново знай-
ти технічне вирішення 
проблеми», — повідомив 
народний депутат України 

Остап Єднак.
Активісти пропонують 

вирішити цю проблему, ухваливши 
уточнюючі закони про визначення 
розміру істотної шкоди довкіллю. 
Також вони пропонують збільшити 
адміністративний штраф за першу 
вирубку у щонайменше 10 разів.

Джерело uacrisis.org

Держлісагентство повідомило про зниження обсягів 
реалізації необробленої деревини у І кварталі 2019 року

В Україні закривають кримінальні справи про 
незаконну вирубку лісу

25 квітня колегія 
Державно-
го агентства 
лісових ресурсів 
України розгля-
нула підсумки 
діяльності 
лісогосподарської 
галузі у І кварталі 
2019 року. Зокре-
ма, на засіданні 
обговорювалось 
питання зниження 
обсягів реалізації 
та зростання 
залишків дере-
вини на складах 
лісогосподарських 
підприємств.

Щонайменше 31 
кримінальну спра-
ву про незаконну 
вирубку лісу за-
крили в Україні від 
початку 2019 року. 
Про це повідомили 
активісти та 
народні депута-
ти під час прес-
конференції, що 
відбулася 4 квітня 
в «Українському 
кризовому 
медіа-центрі».
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За даними Державної служби статистики України 
у 2018 році в Україні було заготовлено 22,5 млн 
кубометрів лісу, що на 2,8% більше, ніж за 2017 рік. В 
тому числі ділового круглого лісу було заготовлено 
8,98 млн кубометрів — це на 23% більше, ніж у 2017 
році, а паливної деревини — 10,7 млн кубометрів (на 
7,7% менше).

Джерело Державна служба статистики України

Кабінет Міністрів України уповноважив Міністерство 
економічного розвитку і торгівлі на консультації з 
представниками Євросоюзу щодо мораторію на 
експорт необробленої деревини. Таке рішення бу-
ло ухвалено на засіданні Кабміну 20 лютого без 
обговорення.

ЄС офіційно звернувся щодо проведення 
консультацій з Україною з цього питання в рамках 
Угоди про асоціацію ще у січні 2019 року.

Джерело dt.ua

Україна збільшила 
заготівлю круглого лісу 
у 2018 році на 23%

Кабмін погодився на 
консультації з ЄС щодо 
мораторію на експорт 
лісу-кругляка

За даними Міністерства 
економічного розвитку і 
торгівлі експорт деревини і 
паперової маси з України до 
Європейського Союзу у 2018 
році збільшився на 22% і до-
сяг цифри 1152,4 млн доларів. 
Така інформація була оприлюд-
нена у лютому в інфографіці 
Міністерства економічного роз-
витку і торгівлі в Facebook.

Як відзначається в публікації, 
деревина посідає 5-те місце у 

структурі українського експорту 
з часткою 5,7%, поступаючись 
лише продукції АПК та харчової 
промисловості (1-ше місце з част-
кою 30,4%), металургійного ком-
плексу, продукції машинобудуван-
ня і мінеральним продуктам.

Серед європейських країн, що 
стали головними споживачами 
продукції з України, в тому числі 
і деревини, лідерами є Польща, 
Італія і Німеччина.

Джерело antikor.com.ua

Експорт деревини з України до  
ЄС у 2018 році збільшився на 22%

У 2018 році імпорт продукції 
з деревини в ЄС досягнув 
докризового рівня

Минулого року Європейський 
Союз імпортував виробів з де-
ревини на суму 19,4 млрд євро. 
Вперше за десять років імпорт 
продукції з деревини в ЄС досяг-
нув докризового рівня.

Пиломатеріалів було імпортовано 
на 3,6 млрд євро (зростання 
на 10%), панелей на 3,1 млрд 
євро (зростання на 8%). Вартість 

імпорту дерев’яних меблів знизи-
лася на 1%, а імпорт деревного 
палива збільшився на 20% і склав 
2,5 млрд євро. Відзначається зро-
стання поставок продукції у ЄС з 
країн Східної Європи, зокрема з 
України, а також з Бразилії, Уруг-
ваю, Індії, країн Східної Азії. 

Джерело timber-online.net

Майже кожен третій предмет 
меблів (32,4%), вироблених 
в Німеччині, експортується. 
За словами Яна Курта (Jan 
Kurth), керуючого директора 
Асоціації німецької меблевої 
промисловості (VDM), обсяги 
продажів за кордон у минулому 
році збільшилися на 2,2% і досяг-
ли позначки 10,9 млрд євро.

Це найвищий показник експорту, 
який коли-небудь спостерігався.

Частка країн ЄС у загальному 
обсязі експорту німецьких меблів 

становила у 2018 році 70,3%, на-
ступними за обсягами продажів 
йдуть європейські країни за ме-
жами ЄС з 13,3%, Азія — 8,3% та 
Північна Америка — 5,3%. Азія, зі 
збільшенням експорту на 3,8%, 
показала найвищу динаміку, ек-
спорт до ЄС виріс на 2,8%. Однак 
найважливішим неєвропейським 
ринком для німецьких виробників 
меблів залишається США, де було 
продано меблів на 513 млн євро (+ 
0,5%). «На жаль, на торгівлю з США 
наприкінці минулого року вплину-
ло невизначене торгове середо-

вище. Майбутній Brexit також при-
гальмував обсяг продажів меблів 
до Великобританії у 2018 році на 
5,3%», — відзначив Ян Курт.

Експорт меблів з Німеччини у 2018 році досяг 
рекордних показників

Джерело  

german-furniture- 

brands.com
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Вперше найбільший в світі мебле-
вий рітейлер заявив про намір 
здавати в оренду столи, ліжка і 
дивани ще в лютому. 3 квітня на 
заході, що відбувся у першому 
«сталому» магазині IKEA в місті 
Kaarst, західна Німеччина, топ ме-
неджери меблевого гіганта розка-
зали про ці плани більш детально.

«Ідея оренди виникла як 
усвідомлення тенденції, що бага-
то споживачів частіше змінюють 
місце проживання, але не можуть 
дозволити собі щоразу купувати 
нові меблі при переїзді», — сказав 
Джеспер Бродін (Jesper Brodin), 
виконавчий директор компанії 
Ingka Group, яка володіє більшістю 
магазинів IKEA.

Ця ідея також базується на 
розумінні важливості питань 
екології, оскільки опитування 
IKEA показують, що 90% клієнтів 
компанії готові змінити свою 
поведінку з екологічних міркувань, 
навіть якщо більшість з них не 

знають, як це зробити.
Зайнявши посаду виконавчого 

директора у 2017 році, Джеспер 
Бродін доклав максимум зусиль 
для перегляду бізнес-моделі 
ІКЕА, щоб відповісти на виклики, 
пов’язані зі зміною клімату, зро-
станням електронної комерції та 
збільшенням кількості споживачів, 
які більше не хочуть витрачати 
час або просто не мають влас-
ного автомобілю, щоб доїхати до 
магазинів IKEA, що знаходяться за 
містом.

«Оренда відповідає трьом го-
ловним стратегічним цілям IKEA: 
бути більш доступними, більш 
зручнішими і піклуватися про 
планету», — заявив фінансовий 
директор IKEA Ювенсіо Маезту 
(Juvencio Maeztu), зазначивши, що 
молодь все частіше готова орен-
дувати будь-що — від музики до 
автомобілів.

IKEA буде до 2020 року тесту-
вати низку пропозицій оренди на 

базі підписки на такий сервіс на 
всіх 30-ти своїх ринках і планує ви-
користовувати продукти, що орен-
дуються, так довго, як це тільки 
можливо, перш ніж повністю пу-
скати їх у переробку.

Меблевий рітейлер також взяв 
на себе зобов’язання до 2030 ро-
ку перейти на виробництво всіх 
своїх продуктів з поновлюваних і 
перероблених матеріалів, а також 
розробляти дизайн продукції з 
можливістю її повторного викори-
стання, ремонту та переробки. У 
2018 році IKEA прийняла 1 мільйон 
замовлень на запчастини для ре-
монту своєї продукції.

Джеспер Бродін також 
повідомив про іншу стратегічну 
інновацію, заявивши, що хоче 
перевести магазини IKEA у 30 
найбільших містах світу на зруч-
ний цілодобовий режим роботи 
протягом наступних п’яти років.

Джерело www.reuters.com

IKEA запускає тестування оренди меблів у 30 країнах
IKEA запускає 
сервіс орен-
ди меблів на 
всіх ринках, де 
працює компанія. 
Це пов’язано 
зі зростанням 
екологічної 
свідомості 
споживачів.
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УАМ та компанія Євроіндекс анонсували  
проведення нової меблевої виставки

19 квітня у рам-
ках Welcome 
Party, де учасни-
ки Української 
Асоціації 
Меблевиків вітали 
нові компанії зі 
вступом до лав 
УАМ, відбулась 
презентація 
майбутньої нової 
меблевої вистав-
ки «Kyiv Furniture 
Business Expo».

Подія пройшла на новій 
локації виставкового центру 
КиївЕкспоПлаза, що переїхав 
з Києва з вул. Салютної у село 
Березі́вка Макарівського району 
Київської області. Будівництво 
виставкового павільйону почало-
ся у грудні 2018 року, а у березні 
компанія Євроіндекс, головний 
акціонер нового виставкового 
центру, вже провела свої перші 
виставки на новому майданчику. 
Нова КиївЕкспоПлаза — це ви-
ставковий павільйон пло-
щею 9000 кв.м, 18600 кв.м 
відкритої виставкової площі 
та додатковий відкритий 
майданчик, площа якого 
сягає 9700 кв.м, що може 
стати полігоном випробу-
вань сільськогосподарської, 
будівельної чи 
деревообробної техніки. 
Під час проведення вистав-
кових заходів від метро Жи-
томирська організовують 
рух експрес-автобусів, 
якими можна дістатися 
до виставкового центру 
КиївЕкспоПлаза за 20-25 
хвилин.

Саме на цій локації Українська 
Асоціація Меблевиків та компанія 
Євроіндекс планують у квітні 2020 
року провести нову меблеву ви-
ставку «Kyiv Furniture Business 
Expo». Анонсується, що вистав-
ка пройде у форматі b2b і стане 
місцем укладання контрактів, 
пошуку партнерів і формування 
дилерських мереж. Очікується, 

що учасниками 
виставки стануть 
як українські 
виробники го-
тових меблів та 
дизайнерські 
студії, так і 
компанії, що про-
понують облад-
нання, технології та матеріали для 
меблевого виробництва. Цільова 
аудиторія відвідувачів, яких пла-
нують залучати організатори 
майбутньої виставкової події — 
це іноземні байєри, український 
рітейл, а саме роздрібні мережі, 
гуртові постачальники, окремі 
торговельні точки, представники 
сектору HoReCa, потенційні диле-
ри і дистриб’ютори.

Головне у концепції нової ви-
ставки — це закритий захід ви-
ключно для бізнес-аудиторії (тільки 
останній день буде відкритий для 
широкої публіки). Організатори 

заявляють про чітке зонування 
виставкової площі за тематичними 
сегментами, створення особли-
вого простору для спілкування 
дизайнерської спільноти, 
можливість демонстрації outdoor-
меблів на відкритих майданчи-
ках. УАМ та компанія Євроіндекс 
впевнені, що за умови цінного ви-
ставкового контенту та продуманої 
логістики у майбутньої виставки не 
буде проблем з відвідуванням з бо-
ку бізнес-аудиторії.

Підготувала Світлана Тимчук, фото 

УАМ
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Зустріч проходила в залі засідання 
вченої ради. Напочатку завідувач 
кафедри Олена Пінчевська 
розповіла про переваги на-
вчання в НУБІП за спеціальністю 
187 — деревообробні та 
меблеві технології. В своїй 
доповіді вона підкреслила 
конкурентноспроможність 
спеціальності, можливість подаль-
шого працевлаштування з гідною 
зарплатнею.

Далі слово взяв 
Юрій Корости-
льов, який очолює 
компанію, що 
єдина з усіх мебле-
вих підприємств 
України у 2018 
році прийняла 
участь у всесвітньо 
відомій виставці 
меблів EuroCucina 
у Мілані. Юрій 
Олександрович 
підкреслив брак спеціалістів у 
меблевій галузі, висловив задово-
лення від випускників кафедри, які 
працюють на його підприємстві, 
та відрекомендував університет 
біоресурсів і природокористу-

вання як найбільш привабливий 
вищий навчальний заклад не 
лише за якістю навчання, а й за 
доглянутістю території та корпусів.

Юрій Коростильов закликав 
учнів навчатися саме в НУБІП 

і обирати спеціальність 187 
— деревообробні та меблеві 
технології, оскільки випускни-
ки завжди будуть затребувані і 
працевлаштовані.

Підготувала Ольга Баранова, к.т. н., ст. 

викладач кафедри технологій та дизай-

ну виробів з деревини НУБІП

У НУБІП пройшла профорієнтаційна зустріч  
школярів з власником компанії ELIO

13 березня кафе-
дрою технологій 
та дизайну виробів 
з деревини 
Національного 
університету 
біоресурсів і при-
родокористуван-
ня України було 
організовано 
профорієнтаційну 
зустріч з власни-
ком компанії ELIO 
Юрієм Коростильо-
вим з учнями шко-
ли №116, Вищого 
професійного 
училища №25, 
Київського 
регіонального 
вищого 
професійного учи-
лища будівництва.

Про це повідомило 
у березні ІА 
Лігабізнесінформ 
на своєму сайті biz.
liga.net, посилаю-
чись на власні дже-
рела — директора 
торгової мережі, 
консультанта з 
нерухомості та ди-
ректора столичного 
торгового центру.

Зміни пов’язані 
із затримкою введення в 
експлуатацію ТРЦ Ocean Mall, в 
якому планувалося відкрити пер-
ший магазин IKEA в Україні. Про 
плани виходу компанії IKEA на 
український ринок стало відомо у 

вересні минулого року. Рітейлер 
підписав угоду на відкриття пер-
шого супермаркету площею 
близько 6000 кв.м у ТРЦ Ocean 
Mall. Очікувалось, що торговий 
центр відкриється у вересні 2019 

року, але на початку цього року 
стало зрозуміло, що в зазначений 
термін ТРЦ Ocean Mall побудова-
ний не буде.

Президент консалтингової 
компанії UTG Вадим Непосєдов 
розповів ІА Лігабізнесінформ, що 
представники IKEA звернулися 
до консультантів з проханням 
підшукати чотири приміщення 
площею близько 500 кв.м у діючих 
торгових центрах. «Магазини бу-
дуть займатися видачею продукції, 

яку споживачі будуть замовляти 
через інтернет», — повідомив Ва-
дим Непосєдов.

Джерело biz.liga.net

Відкриття першого в Україні магазину IKEA переноситься
Компанія IKEA 
змінила плани 
з розвитку на 
українському рин-
ку. До кінця 2019 
року компанія 
планує відкрити 
чотири торгові 
точки площею 
близько 500 кв.м, 
які будуть займати-
ся видачею товару 
при замовленні 
через інтернет.
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Продукція 
успішно прой-
шла випро-
бування з 
пожежної без-
пеки та отрима-
ла сертифікати 
Південно-
західного 
науково-дослідного інституту (SwRI) 
і організації APA, яка займається 
просуванням композитних 
матеріалів з 
деревини.

Плита 
складається 
з 108 шарів, 
що чергу-

ються між собою — композитно-
го пиломатеріалу і натурального 

шпону. Розмір плити 
— 3,65 м на 14,63 м, 
товщина — 0,3 м, про-
те останній показник 
може змінюватися в 
залежності від кон-
кретних потреб. Готові 

панелі можна використовувати 
для обшивки стін, підлоги і як 
повноцінний конструктивний еле-
мент — замість балок і колон.

Фанерна плита розроблялась 
як альтернатива поперечно-
клеєній деревині (CLT). Представ-
ники Freres Lumber стверджують, 
що їх продукт має безліч переваг 
перед конкурентом. По-перше, 
поперечно-клеєна деревина 
обмежена в формах і розмірах, 
а фанерний аналог має більшу 
гнучкість у цих параметрах. Панелі 
можна легко розрізати на верстаті 
з ЧПУ без шкоди для технічних 
характеристик. Крім того, для їх 
виготовлення потрібно на 20% 
менше деревного волокна. При 
цьому у виробництві використо-
вують навіть невеликі дерева — 
діаметром близько 14 см, в той час 
як для CLT потрібні екземпляри 
товщиною мінімум 23 см.

Багатошарові панелі вже 
випробували у будівництві. На-
приклад, покрівля А-образного 
будинку в Сноквалмі, штат Вашинг-
тон, зроблена з цих панелей. А 
університет штату Орегон випро-
бував їх відразу у двох корпусах.

Джерело frereslumber.com

Розроблена фанерна плита, що може використовуватись 
для будівництва багатоповерхівок

У США і Канаді 
незабаром мо-
жуть з’явитися 
багатоповерхівки з 
фанери. Компанія 
Freres Lumber, що 
базується в Ліоні, 
штат Орегон, от-
римала патент на 
свою фанерну пли-
ту Mass Plywood 
Panel (MPP). Патент 
дозволяє будувати 
з цього композиту 
будівлі висотою до 
18 поверхів. Freres 
Lumber займається 
виробництвом 
пиломатеріалів 
вже майже 
століття. У 1998 
фабрика стала ви-
робляти фанеру, а 
три роки тому зай-
нялася розробкою 
фанерної плити.
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Голлівудська актриса Дрю Беррімор у 
березні представила власну колекцію 
меблів і декору. Колекція має назву Drew 
Barrymore Flower Home та складається 
з 200 предметів. Лінійка об’єктів, роз-
роблених в стилі бохо, включає в себе 
дивани, ліжка, вази, подушки, штори, 
килимки, постільну білизну і багато 
іншого. Вартість товарів варіюється від 
18 до 899 доларів. Придбати їх можна 
вже зараз, але тільки у США в мережі 
магазинів Walmart та через сайти Jet.com 
і Hayneedle.com. Споживачі можуть стати 
власниками прекрасних меблів від Дрю 
Беррімор, включаючи шезлонг вартістю 
$ 799, а також чудові стільці за $ 499, 
на обивці яких нанесений пальмовий 
принт.

Натхненням для колекції стали подорожі 
Дрю та її любов до еклектичної суміші 
моделей, кольорів і стилів. «Я завжди 
любила створювати просто-
ри,  сповнені радості. Місця, 
де неочікувані принти і 
візерунки, форми і стилі, 
кольори і текстури збира-
ються разом у найбільш 
чудовий спосіб», — заяви-
ла Дрю, презентуючи свою 
колекцію. «Ця пристрасть 
надихнула мене створити 
нову колекцію домашнього 
декору, і я сподіваюся, що 
вона надихне вас почувати 
себе вдома».

Джерело  hellomagazine.com

Актриса Дрю Беррімор представила власну 
колекцію меблів і декору
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KIFF 2019 — потужна бізнес 
платформа меблевої 
індустрії України

Текст Олена Потапенко, фото Зорислав Нагорний

«Грандіозна виставка»  — саме такими словами 

охарактеризував Київський міжнародний меблевий 

форум KIFF 2019 один з учасників, з яким ми 

спілкувались на цьому івенті. І краще, мабуть, і не 

скажеш: 300 компаній-учасників, що представили 

800 брендів меблів, освітлення, предметів інтер’єру, 

меблевих компонентів та обладнання з 10 країн на 

25 000 кв.м виставкової площі  — і 30 000 відвідувачів 

з усіх регіонів України та 28 країн світу, що відвідали 

цей виставковий захід на протязі 4-х днів роботи. 

В черговий раз меблевий форум KIFF підтвердив 

звання головної меблевої виставки України.

Н айбільша експозиція меблів 
та меблевих компонентів в 
Україні: так, перш за все, KIFF — 

це майданчик для демонстрації нових 
колекціїй меблів, що експонують тут як 
провідні гравці українського меблевого 
ринку, так і невеликі компанії, нові меблеві 
підприємства, студії предметного дизай-
ну. У KIFF 2019 вже традиційно прийняли 
участь лідери меблевої індустрії України: 
МERX, Art Metal Furniture, Гербор-холдінг, 
ELIO, Blest, Embawood, Аква Родос, Tivoli, 
INSTYLE, Zegen. Серед інших вітчизняних 
учасників варто згадати також виробника 
дитячих м’яких меблів Ribeka, виробни-
ка меблів під замовлення Design studio 
furniture DONNA, виробника столів і 
стільців з натуральної деревини фа-
брику YWOOD (ТМ «Меблі Карпат»)  — і 
ще багато інших виробничих компаній, 
що наочно продемонстрували високий 
рівень технологічних рішень і якості 
українських меблів. На стендах компаній 
Eximgroup Furniture Company, 3C-Холдинг, 
In Style International Group відвідувачі 
могли ознайомитись також з колекціями 
меблів зарубіжного виробництва з Італії, 
Німеччини, Румунії, США.

Компанія МERX продемонструвала 
на цьогорічному меблевому форумі но-
ву колекцію кухонь, меблів для віталень, 
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спальних кімнат та нові моделі офісних 
меблів. Головні інновації  — оригінальний 
сучасний дизайн кухонь, зносостійкі і 
зручні в експлуатації матеріали, багато-
компонентна модульна система меблів 
для віталень, універсальні кабінетні серії у 
офісних меблях.

Як завжди, свої нові розробки пред-
ставила на KIFF компанія ELIO. Відвідувачі 
могли ознайомитись з інноваційною гар-
деробною системою з технологією озону-
вання AIR Nano, кухнею з фасадом Smart 
Glass від ELIO, дверима ELDOOR, кухнею з 
тонким фасадом від ELNOVA.

Значну увагу відвідувачів привернув 
стенд компанії Art Metal Furniture, що пре-
зентувала на KIFF інноваційну колекцію 
офісних меблів SOFT OFFICE, чи, точніше 
сказати, новий формат робочого простору. 
У SOFT OFFICE реалізовані найостанніші 
тренди дизайну сучасного офісу  — це 
поєднання елементів відкритого простору 
зі створенням затишних, відокремлених 
робочих місць для офісних працівників.

Новинка, з якою вийшла на виставку 
компанія АКВА РОДОС  — нова спаль-
ня ASTRID. Концепція колекції ASTRID 
— це прості форми, плавні і легкі лінії, 
поєднання універсального білого кольо-
ру і фактури горіха. Спальня об’єднує в 
собі функціональність і невимушеність в 
інтер’єрі, сучасний дизайн і лаконічність.

Виробник кухонь INSTYLE експонував 
на KIFF нові колекції кухонних меблів, що 
щойно завоювали симпатію європейських 
споживачів на виставці Living Kitchen 
в Кельні  — це моделі B1, W1 і Smart. 
Трендові кольори, відкриті стелажі для 
зберігання, острів  — кухні від INSTYLE 
відрізняються сучасним мінімалістичним 
дизайном та бездоганною якістю 
виконання.

Окремий павільйон на меблево-
му форумі був виділений під експозиції 
виставки МТКТ  — Меблеві технології, 
комплектуючі, текстиль. Компанії  — учас-
ники МТКТ представили повний ком-
плекс продукції і технологій для різних 
процесів виготовлення корпусних і 
м’яких меблів. Великий асортимент ме-
блевого обладнання демонструвався 
на стендах компаній Долiньо, Маркетліс, 
Станкодніпро, Технологічне Бюро, Атон 
Сервіс; європейський деревообробний 
інструмент презентували компанії Лойко 
Україна і Лейтц інструменти Україна. Ви-
робники меблів мали можливість ознайо-
митись з пропозиціями широкого спектру 
матеріалів  — ДСП від Свиспан Лімітед, 
клеї від Клейберіт Україна і вітчизняного 
виробника Люкс Х, лакофарбові матеріали 
від Helios, крайки від Кромаг і Інтердекор. 
Особливо великий вибір продукції був 
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• У номінації «Комплект м’яких меблів» 
переможцем стала компанія Davidos 
Europe за диван ТЕО;

• У номінації «Комплект меблів для 
спальні» 1-ше місце зайняла компанія 
Zegen за комплект меблів ASH;

• Кращою у номінації «Комплект корпус-
них меблів, модульні системи» стала 
компанія ELIO за гардероб AIR Nano;

• Нагороду Choice by KIFF отримали 
компанії Merx, Instyle, Maestro Kitchen, 
Blest.

На KIFF були підведені підсумки і 
представлені конкурсні роботи учасників 
конкурсу предметного дизайну для мас 
маркету MASS MARKET OBJECTIVE DESIGN 
(MMOD), організаторами якого висту-
пили компанія МебельОК та Київський 
міжнародний контрактовий ярмарок. 

представлений у сегменті меблевої 
фурнітури  — це і безперечні європейські 
лідери Blum, Hafele, Hettich, і польський 
бренд GTV, і італійська Italiana Ferramenta, і 
вітчизняний Linken System  — і, зрозуміло, 
це далеко не повний перелік представ-
лених брендів. Для виробників м’яких 
меблів пропонувався широкий асорти-
мент розкрійного і швейного обладнання 
(компанії Солій, Ротонді, Софторг), мебле-
вих тканин (EximTextil, TexStyle), матеріалів 
і фурнітури (PIM, Меблевий Майстер та ін.).

Конкурсна програма
KIFF  — це зручне місце для підведення 

підсумків, і тому кожного року саме на 
KIFF оголошуються переможці багатьох 
конкурсів у сфері предметного дизай-
ну, виробництва меблів, інтер’єру та 
архітектури. Щорічно на KIFF визнача-
ються переможці престижного конкурсу 
меблевої галузі Best Mebel UA. Цього року 
лауреатами Best Mebel UA 2019 стали:
•  У номінації «Кухня» перемогу здобула 

компанія ELIO за комплект меблів WIND 
з фасадами Smart Glass і студія меблів 
Donna за кухню MIA;
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Першого березня відбулося нагород-
ження переможців інтер’єрної премії 
INTERIUM 2019. Авторитетне журі виз-
начило кращі інтер’єри громадських і 
житлових приміщень, обраних серед 200 
реалізованих об’єктів.

Ще один конкурс був організований 
компанією Rehau. На Rehau Crystal Award 
визначався кращий інтер’єр з використан-
ня плитних матеріалів RAUVISIO Crystal 
Decor. Гран прі отримав проект «Квартира 
холостяка-прагматика» від RODA Design 
Lab. Дизайнери Віталій Бондаренко і 
Олександр Гонтар в якості призу одержа-
ли поїздку на виставку Interzum 2019 до 
Кельну.

OZ space
Кожний виставковий захід  — це місце 

зустрічі і комунікація фахівців. На KIFF 2019 
центром спілкування фахової аудиторії  
— дизайнерів, архітекторів, виробників 
меблів, байєрів  — став креативний ди-
зайнерський простір OZ space. Концепт-
ідея OZ space  — це країна дизайнерів-

чарівників, що була формалізована у 
експозиції українського предметного ди-
зайну. Концепцію розробили студії SMAGA 
DESIGN і BASSA, організатором виступив 
інтер’єрний журнал PRIMA INTERIOR.

За довгі роки KIFF 2019 перетворився 
на потужну бізнес платформу меблевої 
індустрії України і українського пред-
метного дизайну. Високий рівень прове-
дення меблевого форуму і якісний склад 
аудиторії відвідувачів виставкового заходу 
відзначили всі учасники KIFF 2019.
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Павел Ковтун, 
директор компании Zegen

Мы участвуем в KIFF уже не в первый раз, 
в этом году представляем дизайнерскую 
мебель из коллекции ASH украинского 
дизайнера Павла Ветрова. На втором на-
шем стенде в экспозиции МТКТ предлага-
ем свою новую продукцию — шпониро-
ванные панели и мебельные детали для 
производителей мебели и интерьерных 
студий.

Впечатления от этой выставки очень 
хорошие, позитивные. Мы видим боль-
шой интерес со стороны людей, которые 
подходят к двум нашим стендам — это и 
конечные покупатели, и потенциальные 
дилеры нашей продукции, и производи-
тели, которые ищут на выставке новые 
материалы для реализации своих идей. 
Интерес очень большой, и по сравне-
нию с прошлыми годами посетителей 
намного больше — бывает так, что не 
можешь отойти от стенда, потому что все 
время занят с посетителями. Видим, что 
есть результат от участия в этих выстав-
ках, поэтому в наших планах — продол-
жать участвовать в выставочных меро-
приятиях, демонстрировать наши новые 
продукты и завоевывать новые рынки.

Владимир Питлеваный, 
директор компании Ribeka

Наша фирма разрабатывает и изготав-
ливает эксклюзивную мебель — детские 
мягкие диваны. В этой выставке уча-
ствуем впервые — для нас было очень 
интересно сравнить уровень нашей про-
дукции с другими производителями, ну и, 
конечно же, ставили перед собой задачу 
поиска новых клиентов в Украине. Но, как 
оказалось, не только украинские потре-
бители готовы приобретать нашу мебель, 
но также и зарубежные — к нашему стен-
ду подходили потенциальные покупатели 
из Молдовы и Германии, у них такой дет-
ской мебели, как делаем мы, нет.

Мы на этой выставке представили  
свои новые разработки детских диван-
чиков. Наши модели часто копируют, но 
я даже за это благодарен — значит, мы 
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идем по правильному пути. Это нас сти-
мулирует не останавливаться, не стоять 
на месте. Наша компания небольшая, но 
мы берем в свой коллектив людей с фан-
тазией, которые могут реализовать новые 
идеи, интересные для потребителей.

Как я уже сказал, участвуем мы в KIFF 
первый раз, поэтому сравнить эту выставку 
с прошлыми годами я могу только с точки 
зрения посетителя. Я всегда посещал KIFF, 
смотрел, какие появились на рынке но-
винки. Сейчас, став участником выставки, 
скажу — в этом году грандиозная выставка: 
очень много и посетителей, и произво-
дителей, которые приняли участие и пока-
зывают здесь свою мебель, пусть даже на 
небольшой площади. Мы очень довольны 
— думаю, что после выставки будем раз-
говаривать с большим количеством новых 
клиентов.

Владимир Вакулик,  
коммерческий директор ЧП «БК Техноло-

гическое Бюро»

ЧП «БК Технологическое Бюро» является 
официальным представителем немецкой 
компании WEINIG. На выставке KIFF 2019 
мы показали кромкооблицовочный ста-
нок HOLZHER Streamer 1054 с уникальной 
гибридной системой клеенанесения Glu 
Jet. Нашей основной целью была демон-
страция использования PUR клеев разной 
колористики и скорости перенастроек на 
традиционные EVA клея, как в гранулах, 
так и в так называемых «патронах».

Выставкой KIFF в этом году очень до-
вольны, она оправдала все ожидания. Мы 
приобрели новых клиентов и полезные 
знакомства. Благодарны организаторам 
выставки за отличную организацию и ра-
душный приём.  
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Meble Polska 2019 —  
експортний майданчик  
не тільки польських меблів
Текст Олена Потапенко, фото MTP Grupa

Т акі високі позиції польської 
меблевої промисловості на 
європейському і світовому ринках 

сприяють зацікавленості у відвідуваванні 
Meble Polska не тільки з боку компаній, 
що представляють польську меблеву 
роздрібну мережу, але також приваблю-
ють меблевих байєрів та інших фахівців 
меблевої галузі з Європи та всього світу. 

Цього року експозиції меблів у Познані 
заповнили 11 павільйонів загаль-
ною площею 62 000 кв.м, а загалом 
у Meble Polska 2019 прийняли участь 
450 компаній-експонентів. На ви-
ставку приїхали 22 000 відвідувачів 
з 65 країн. Кількість відвідувачів 
з-за кордону склала 34%. Вже не 
перший рік найбільшою групою 
серед іноземних відвідувачів були 
представники торгівельних ме-
реж з Німеччини  — 14,5%. Дру-
ге місце цього року за кількістю 
відвідувачів зайняли  — ува-
га!  — фахівці меблевої галузі з 
України  — 8,7%, випередив такі 

країни, як Великобританія (7%), Російська 
Федерація (6,2%) і Румунія (5,6%). Загалом, 
організатори виставки відзначають по-
зитивну динаміку збільшення кількості 
відвідувачів з країн Східної Європи та 
країн Балтії, а також з далеких і нових для 
Польщі ринків  — США, Китаю, Індії та 
Об’єднаних Арабських Еміратів. Значна ча-
стина фахівців, що приїхала у Познань на 
Meble Polska 2019  — це представники ве-
ликих закупівельних груп, мереж меблевих 
салонів та оптових дистриб’юторів меблів 
з Європи і світу та, звісно ж, спеціалісти 
польських роздрібних мереж меблевих он-
лайн і офлайн магазинів.

Серед експонентів Meble Polska 
2019 були присутні майже всі найбільші 
польські виробники меблів для дому, що 
зацікавлені в експорті своєї продукції  — 

Виставка Meble Polska (Познань, Польща) відбулася 

цього року з 12 по 15 березня. Це найбільша у світі і 

найбільш комплексна презентація бізнес-пропозицій 

польських виробників меблів. На сьогоднішній день 

меблева індустрія Польщі займає 2-ге місце в Європі 

за обсягами виробництва меблів та 3-те місце в світі 

за обсягами експорту меблевої продукції.

З 2010 року вистав-
ка Meble Polska 
змінила формат на 
b2b, став однією 
з найважливіших 
зустрічей мебле-
вого бізнесу в 
Європі та показав 
себе ефективним 
інструментом 
промоції експорту 
польських меблів.
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Black Red WHITE, Fabryki Mebli FORTE, 
Szynaka Meble Sp. z o.o. На виставці мож-
на було знайти широкий асортимент 
меблів не тільки з меблевого щита, але 
також вироби з масиву деревини та інші 
меблі преміум-класу. Значну частину 
експозицій займали пропозиції м’яких 
меблів і матраців, у виробництві яких 
Польща займає провідні позиції у світі. 
Деякі експозиції пропонувались виключ-
но ключовим покупцям з найбільшим 
закупівельним бюджетом і були 
представлені в рамках закритих просторів 
(так званих «secret rooms»).

Smart Furniture. Made in Poland.
Меблева промисловість Польщі є  од-

ною із значних експортно орієнтованих га-
лузей польської економіки і тому є об’єктом 
уваги з боку урядових кіл, що засвідчила й 
виставка Meble Polska 2019. Під час вистав-
ки відбулась прес-конференція «Стратегії 
бренду польської меблевої промисловості» 
за участю міністра підприємництва і 
технологій Ядвіги Емільєвич. Міністр 
представила нову стратегію для меблевої 
індустрії країни, яка має за мету підвищити 
впізнаваність і конкурентоспроможність 
польських меблів на міжнародних ринках.

«Нам важливо, щоб сила і потенціал, 
які демонструє польська меблева 
промисловість на міжнародних ринках, 
були перетворені на більш високу виго-
ду від продажу для наших виробників. 
Кроком в цьому напрямку є створення 
бренду польських меблів і інвестиції 
в сучасні технології виробництва. У 
«Стратегії відповідального розвитку» ме-
блева промисловість була вказана як одна 
з польських спеціалізацій. Відповідно до 
принципу «підтримуй то, що є сильним», 
галузь отримала державну підтримку. 
Флагманський проект «Polskie Meble» по-

винен зміцнювати глобальні конкурентні 
позиції меблевої промисловості за раху-
нок розвитку дизайну, нових технологій і 
сильних меблевих брендів»  — відзначила 
міністр Ядвіга Емільєвич.

Концепція бренду польської меблевої 
промисловості заснована на ідеї «Smart 
Furniture», тобто багатофункціональних 
меблів, що дають можливість раціонально 
облаштувати житловий простір. Голов-
на цільова аудиторія  — молода сучасна 
сім’я з великого міста із середнім і висо-
ким доходом, яка цінує винахідливість в 

управлінні своєю квартирою і життям. 
Звідси й ідея розвитку іміджу польських 
меблів, базуючись на принципах сучас-
ного дизайну, багатофункціональності та 
інтелектуальних рішень, що підвищують 
комфорт проживання. Однією з основних 
рекомендацій Стратегії є розміщення на / 
або поруч з меблями польського вироб-
ництва інформації, що вказує, що Польща 
є країною походження продукту: Smart 
Furniture. Made in Poland.

HOME DECOR & ARENA DESIGN
Паралельно з виставкою Meble 

Polska проходила виставка інтер’єру 
для дому HOME DECOR, експозиції якої 
були присвячені домашньому декору, 
освітленню, домашньому текстилю і това-
рам для кухні та ванної кімнати. Централь-
ною частиною HOME DECOR була зона 
трендів «Bloggers Zone», яку ініціювала 
група блогерів і дизайнерів інтер’єру. Ідея 
зони  — використання меблів і аксесуарів 
з пропозицій експонентів, щоб створи-
ти цікавий простір, повний натхнення 
та ідей для дизайну інтер’єрів. Проект 
ARENA DESIGN, що є місцем зустрічей 
виробників меблів і предметів інтер’єру з 
архітекторами та дизайнерами, проходив 
цього року під гаслом «Трансформація», 
демонструючи зміни у самому розумінні 
дизайну, а також концепції проекту.

Українські меблі на Meble Polska 2019
Хоча сама назва виставкового заходу 
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демонструє, що Meble Polska  — це, пере-
важно, презентація польських меблів, 
кожного року у познанський виставці 
приймають участь і виробники меблів 
з інших країн. Цього року на виставці в 
Познані можна було зустріти продукцію 
меблевих компаній з Бельгії, Білорусі, 
Китаю, Хорватії, Естонії, Ірландії, Литви, 
Латвії, Росії, Словаччини, Італії та України. 
Експонентами Meble Polska 2019 стало 
шість українських виробників: Come-for, 
фабрика меблів BLONSKI, Гарант-Експорт, 
ФОП В.Компанієц, Safo Furniture, Грейд. 
Ми попросили українських учасників 
поділитися своїм досвідом і враженнями 
від познанської виставки.

Тетяна Яблонська,  
керівник з питань зовнішньої діяльності 

фабрики меблів BLONSKI

BLONSKI fabryka mebli прийняла участь у 
виставці Meble Polska вперше. Ми предста-
вили нові сучасні колекції меблів для жит-
лових кімнат FIDEL, SUDBURY, TORONTO, 
MONE, HELEN, CAMILA. На цьому вистав-
ковому заході ми змогли показати себе як 
виробника якісних, сучасних та стильних 
меблів, що користуються попитом як в 
Україні, так і за іі межами.

Meble Polska  — це одна з найбільших 
виставок меблів, де можна демонструвати 
та представляти свої продукти. Ми отрима-
ли приємне враження та задоволення від 
проведеної роботи. Побачили нові про-
дукти та нові технології, отримали багато 
корисної інформації, мали змогу оцінити 
продукти інших виробників меблів.

Виставка дала нам можливість познайо-
митися з новими партнерами та клієнтами. 
Серед країн, з якими була започаткована 
співпраця  — Польща, Німеччина, Італія, 
Латвія, Франція, США, Великобританія. 
Це була продуктивна та успішна вистав-
ка, яка дасть позитивний результат у 
майбутньому.

С О Б Ы Т И Я   /   Выставки
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Дмитро Попко,  
СDO, компанія Safo Furniture

Коли ми приймали рішення про участь у 
Meble Polska, то ставили собі за мету вихід 
на принципово новий рівень експорту 
меблів Safo Furniture.

В загальному виставка була дуже жи-
вою, панувала ділова атмосфера. Сміливо 
кажу  — це справжня міжнародна виставка. 
Труднощів при підготовці і участі майже не 
було, оскільки мета переважила будь-які 
із них.

Польський ринок меблів дуже простий  
— 85% звичайних меблів з плити. Інші 
15%  — це вже ексклюзивні меблі, і це саме 
наш сегмент. Ми виготовляємо і продаємо 
першокласні меблі вже 20 років. Тому ко-
жен, хто був у нас на стенді, не завітав про-
сто так.

Наразі маємо 30 контактів з різних 
куточків Європи  — Польщі, Німеччини, 
Угорщини, Чехії, Калініграду, Англії, 
Франції, НорвегіЇ 
та країн Балтії, 
масштабом від 

місцевих салонів до провідних мережевих 
торгових центрів. Чотири контакти є дуже 
твердими інтересантами до співпраці.

Я рекомендую всім меблевикам брати 
участь у виставках, оскільки це ідеальний 
майданчик, де пропозиція насправді 
стикається з попитом. Більше того  — про-
поную наступного року на Meble Polska 
об’єднатися у спільний стенд під егідою 
УАМ.  
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Технологія зміцнюючого 
покриття DLC для 
деревообробного  
інструменту

Текст Ніна Шершова

Б удь-яка компанія, що працює в галузі дере-
вообробки, зацікавлена у збільшенні терміну 
служби свого дереворізального інструменту. 

Використання алмазоподібних покриттів дозволяє 
збільшити його як мінімум в декілька разів за раху-
нок зменшення тертя між деталями інструментів і 
дерев’яною заготівлею в процесі різання.

Алмазоподібні покриття підходять як для 

інструментів з твердосплавними лезами, які ви-
користовуються для твердої деревини, так і для 
інструментів з швидкорізальної сталі з різним вмістом 
вольфраму (для м’якої деревини). Ці матеріали посту-
паються за міцністю полікристалічному алмазу (PCD), 
тому інструменти для деревообробки з цих матеріалів 
необхідно часто замінювати, що збільшує простій 
машин. Спеціальне алмазоподібне покриття вирішує 
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цю проблему, роблячи 
інструменти більш міцними і 
зносостійкими.

Технологія 
алмазоподібного покриття 
(Diamond-like Coating, DLC) 
була розроблена в кінці 
1960-х років американськими 
фізиками Рональдом Шабо-
том і Солом Айзенбергом. 
Вони першими в світі на-
несли на сталь тонку вугле-
цеву плівку, яка складалася з 
атомів і з алмазоподібними, 
і з графітоподібними 
зв’язками, що забезпечило 
покриттю твердість алмазу і 
коефіцієнт тертя графіту (від 
0,15 до 0,08). Ці властивості 
істотно підвищують термін 
служби виробів з таким покриттям і дають можливість 
широко використовувати їх в самих різних сфе-
рах. Алмазоподібні покриття можуть наноситися 
на найрізноманітніші матеріали (метал, пластичні 
матеріали, кераміка, скло) при досить широкому 
діапазоні температур аж до кімнатної.

Існують різні методи нанесення такого покриття. 
Вибір методу для нанесення покриття на інструмент 
залежить від сфери його використання та характери-
стик, які будуть потрібні в процесі роботи. Найбільш 
наближені за своїми характеристиками до алмазу 
алмазоподібні покриття під назвою DLC (tαC) були 
отримані шляхом плазмового імпульсного розпилен-
ня графіту у вакуумі. Твердість алмазу (по Віккерсу, 
HV) становить понад 9500, а покриттів DLC (tαC) – від 
5800 до 9500. Коефіцієнт тертя таких покриттів – від 
0,02 до 0,1, а їх мікротвердість — від 50 до 100 ГПа. Це 
дозволяє використовувати покриття DLC (tαC) для за-
хисту прецизійного різального інструменту від зносу 
різних видів (механічного, корозійного, абразивного 
і т.д.). Вони можуть застосовуватися в промислових 
масштабах для обладнання в самих різних галузях 
промисловості.

Одна з великих автомобільних американських 
компаній провела випробування, піддавши деталі з 
покриттям DLC (tαC) різного роду впливам. Випробу-
вання показали, що після ударних навантажень до 
2000 H на них майже повністю були відсутні пошкод-
ження поверхні, не рахуючи окремих дрібних тріщин, 
в той час як контрольне покриття деталей після таких 
же навантажень було повністю стерто. Дослідницький 
центр компанії Fiat підтвердив, що покриття DLC (tαC) 
мають високу твердість і низький коефіцієнт тертя. 
Прогрес в області покриттів для автомобільних де-
талей дав поштовх для використання цієї технології 
і в інших галузях. Покриття DLC (tαC) стали викори-
стовуватися для інструментів, що обробляють різні 
матеріали, в електронній промисловості і науці.

Друга технологія отримання алмазоподібних 

покриттів — хімічне осадження вуглеводнів (пропа-
ну, бутану і т.д.) на підкладку з парової фази методом 
їх розрядної або хімічної деструкції. Отримані таким 
чином покриття називаються DLC (αCH). Вони істотно 
поступаються покриттям DLC (tαC) по мікротвердості, 
яка становить від 9 до 40 ГПа, тому що в їх структурі 
є атоми водню, які утворюються при деструкції 
вуглеводнів. Вони осідають на підкладку з атомами ву-
глецю і утворюють з ними хімічний зв’язок.
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Через 
недостатню 

міцність і невисоку 
адгезію до поверхні основного матеріалу такі покрит-
тя не можна використовувати, наприклад, для метало-
обробного інструменту, хоча у них є і свої переваги. 
Так, прозорість покриттів DLC (αCH) істотно вище, ніж 
у покриттів DLC (tαC). І ті, і інші покриття мають дуже 
низький коефіцієнт тертя, і це вигідно відрізняє їх від 
усіх інших покриттів, які отримані на сьогоднішній 
день і використовуються для інструментів, в тому 
числі в деревообробній промисловості. При обробці 
в’язких металів, на які наносяться DLC-покриття, 
термін служби готових виробів може збільшуватися в 
п’ять або навіть 20 разів.

Всі DLC-покриття мають 
унікальні характеристики — ви-
соку твердість, зносостійкість, ви-
соку теплопровідність, стійкість 
до корозії, хімічну інертність, 
біосумісність з живими тканина-
ми і прозорість в інфрачервоному 
діапазоні спектра. Вони значно зни-
жують тертя, скорочуючи витрати 
мастильних матеріалів, зменшують 
вібрації і шум на виробництвах.

Це дає можливість широко за-
стосовувати їх там, де потрібні 
перераховані характеристики. 
Вони використовуються для на-
фтогазовидобувного обладнання, 
в автомобільній промисловості, 
при обробці металів, пластмас і 
композитних матеріалів, а також у 
багатьох інших сферах, де важлива 

твердість покриття і якість його зчеплення з основ-
ним матеріалом інструменту. Так, в машинобудуванні 
алмазоподібні покриття оберігають вузли та деталі від 
стирання завдяки низькому коефіцієнту тертя і своїм 
адгезивним властивостям. Термін служби інструменту 
для металообробки після нанесення такого покриття 
може збільшуватися в два або навіть в двадцять разів, 
в залежності від того, який матеріал їм обробляється.

Використання інструменту з алмазоподібним по-
криттям особливо ефективно при роботі з в’язкими 
металами (міддю, алюмінієм і їх сплавами). Сверд-
лити отвори в чистому алюмінії або міді досить 
складно — метал застряє в канавках свердла, і воно 
починає вхолосту провертатися на одному місці або 

навіть ламається, причому дістати уламок сверд-
ла з металу дуже складно. Тому в металообробці 

для таких операцій використовують свердла 
зі змінними діаметрами і спеціальні рідини 

для змащення й охолодження, але, не-
зважаючи на це, робота з в’язкими ме-

талами продовжує залишатися дуже 
складною в технологічному плані. 

Інструменти з алмазоподібним покриттям 
вирішують цю проблему завдяки своїй міцності, 
яку можна порівняти з міцністю алмаза, і низькому 
коефіцієнту тертя. Навіть при відсутності мастильних 
матеріалів метал не застряє в канавках інструмента 
з DLC-покриттям. Таким чином, термін служби само-
го інструменту і якість обробки матеріалів значно 
збільшуються.

DLC-покриття прекрасно зарекомендували себе і 
в виробництві ріжучого інструменту, в тому числі для 
деревообробки. Ці покриття надійно захищають від 
зносу ножі, штампи, прес-форми, пильні полотна і ди-
ски, фрези і пластини, гільйотинові ножі, стругальні 
ножі, спіральні фрези. Всі ріжучі елементи обладнан-
ня зберігають свої експлуатаційні характеристики 
досить довго, до тих пір, поки покриття не зітреться 
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Пропонуємо програмний комплекс автоматизації меблевого виробництва GibLab. Ми допоможемо враховувати і оптимально 
використовувати матеріали; економити свій час і час замовників; об'єднати виробниче обладнання в єдину інформаційну структуру; 

значно спростити та покращити роботу на виробництві за рахунок друку етикеток для деталей та залишків.

■ MS Excel налаштований імп.  
■ OpenOffice (копіювати/вставити)
■ 3D-Constructor, PRO100 (*.sto)
■ WOODY2 (*.wes, *.xml)
■ Базис-Мебельщик (*.obl, *.xml) 

Всі дані зберігаються в форматі 
XML (* .project), що дозволяє легко 

проводити обмін технологічною 
інформацією з іншими 

програмами.

• Пильні центри: SCM, HOLZMA, 
BIESSE, GIBEN, KDT, FELDER, 
NPS400  ...
• Обробні центри: SCM, BIESSE, 
HOMAG, Genesis evolution

Програма застосовується у 
виробничому процесі для 

відображення на сенсорному екрані 
карт крою, креслень деталей, 
і дозволяє друкувати етикетки 
на форматно-розкроювальних 

верстатах

Олег  Гібадулін
+38  (067)  901  99  36
+38  (068)  305  43  50

www.giblab.com
gibadulin@gmail.com
skype: oleg.gibadulin

На сайті www.giblab.com, 
пройшовши просту 
реєстрацію, Ви можете 
випробувати програму. 
Програма GibLab працює 
онлайн в браузері Chrome, 
Firefox і Opera.

■ Оптимізація листових і погонажних карт крою;
■ Нестинг (Nesting);
■ Розрахунок витрати кромок та інших матеріалів;
■ Обробка деталей: пазування, свердління 
   і фрезерування;
■ Друк етикеток для деталей, залишків, виробів 
   і матеріалів;
■ Розрахунок вартості проекту;
■ Формування звіту (друк);
■ Обмін проектами (замовленнями);
■ Модуль онлайн прийому замовлень на Вашому сайті.

Програмний комплекс автоматизації
меблевого виробництва
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повністю з їх поверхні в результаті 
переточувань. Кількість переточувань 
і, відповідно, витрати на них зменшуються завдяки 
надійності і міцності покриття. Воно має невелику тов-
щину (в межах 0,5-5 мкм), тому після нанесення край 
леза не тупиться, а обладнання не потребує перена-
строювання і налагодження. Поверхня інструменту 
стає гладкою, її шорсткості незначними, і інструмент 
працює більш плавно, що дозволяє або зовсім виклю-
чити з процесу виробництва обробку деталей після 
виготовлення їх на станках, або скоротити таку оброб-
ку до мінімуму.

При нанесенні покриття DLC (tαC) на робочу ча-
стину корпусу пили і на HM-напайки зубів ріжучого 
інструменту при температурі поверхні 100-120 ° С 
заліковуються мікродефекти на поверхні інструменту, 
підвищується його мікротвердість, знижується 
коефіцієнт тертя і створюються стискаючі напруги. 
Відбувається зміна фізико-механічних властиво-
стей поверхні інструменту — на ній утворюється 
хімічно інертна плівка, що 
має низький коефіцієнт 
теплопровідності.

Підрізна пила з та-
ким покриттям за своїми 
властивостями близь-
ка до алмазної пили. 
Її твердість становить 
6000-7000 HV, що мож-
на порівняти з твердістю 
алмазної підрізної пил-
ки – 10000 HV. При цьому 
вартість підрізної пилки 
з DLC-покриттям в кілька 
разів нижче. Саме по-
криття здорожує вартість 
звичайної твердосплавної 
пили всього на 20-30%. 
Ще одна перевага пил з 
алмазоподібним покриттям 
полягає в тому, що вони не 

потребують спеціального дорогого обслуговування, 
і можуть точитися так само, як і звичайні пилки — за 
допомогою звичайного алмазного кола. Пили з DLC-
покриттям зубів вимагають значно меншої кількості 
заточувань, ніж звичайні твердосплавні пилки, за-
вдяки чому істотно скорочується число вимушених 
простоїв на регулювання пил і їх заміну. Вони рідше 
потребують заміни, ніж звичайні пили без покрит-
тя. При цьому їх ціна лише ненабагато вище. Термін 
служби інструментів з алмазоподібним покриттям 
збільшується в кілька разів, тому вони отримали ши-
роке поширення і визнання в європейських країнах.

Таким чином, застосування інструментів і облад-
нання з алмазоподібним покриттям може мати пози-
тивний економічний ефект як для малих, так і для ве-
ликих деревообробних підприємств з самими різними 
обсягами виробництва.  



29www.mebelnoedelo.com.ua

ПРОИЗВОДСТВО   /   Инструмент

САДОВАЯ МЕБЕЛЬ И СТОЛЯРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ В ЭКСТЕРЬЕРЕ

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

МОРИЛКИ/КРАСИТЕЛИ 
И ПАТИНЫ

KOMBIHEL – на основе орг. 
растворителей 

EKOHEL – на водной основе

БИО ПРОГРАММА

BIO IMPREGNOL и BIOHEL – 
масла и воски

ЛАКИ И ЭМАЛИ

HIDROHEL – на водной основе

HELIOCEL – на основе 
нитроцеллюлозы

HELIODUR – на основе полиуретана

UVEHEL – акрил УФ-отверждения

UVEHEL AQUA – акрил УФ-
отверждения на водной основе

МОРИЛКИ/КРАСИТЕЛИ И 
ПРОПИТКИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ 
РАБОТ

AQUAVITA SYSTEM – 
на водной основе

МЕБЕЛЬ И СТОЛЯРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ В ИНТЕРЬЕРЕ

АКЦЕНТИРОВАНИЕ 
ЕСТЕСТВЕННОЙ
КРАСОТЫ ДРЕВЕСИНЫ

ООО «Лакокрасочный завод «Аврора», 18030, Украина, г. Черкассы, ул. Стройиндустрии, 3,
T: +380 472712881, F: +380 472710471. Программа покрытия для дерева: 
M: +38 096 335-23-91 Тюлькин Виталий, E: vitaliy.tiulkin@helios.si,
M: +38 067 470-50-15 Тарасов Александр, E: tarasov@aurora.ck.ua Passion for smart Coatings

www.helios-group.eu      |      www.helios.ck.ua
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Клейові матеріали для 
меблевої та деревообробної 
промисловості

О днією з основних технологічних операцій 
при виготовленні меблів є склеювання. 
Сфера застосування цієї операції досить 

широка. Вона дозволяє отримати нові товари з різної 
якості сировини, поліпшити естетичний вигляд та 
підвищити міцність при облицюванні матеріалів, 
отримати великогабаритні вироби, провести ремонт 
і реставрацію меблів. Але саме головне, склеювання 

—  це один з найбільш ефективних методів з’єднання 
матеріалів, особливо для тих, у яких інші види 
кріплення неможливі.

У меблевій галузі практично для всіх існуючих 
процесів склеювання випускаються відповідні клейові 
матеріали. В залежності від призначення їх можна 
згрупувати у відповідні групи: клеї для личкування, 
клеї для масивної деревини, клеї для мембранно-ваку-

Текст Наталія Марчук, канд. техн. наук, доцент кафедри товарознавства та митної справи КНТЕУ



31www.mebelnoedelo.com.ua

необхідно враховувати його властивості, особливості 
технології виробництва та можливості обладнан-
ня, відповідність готового товару вимогам діючої 
нормативної документації та інші фактори.

Клейові матеріали повинні відповідати певним 
вимогам:
• мати гарну адгезію, щоб забезпечувати надійність 

з’єднання. Міцність і стійкість клею залежать від йо-
го фізичних (адгезії до поверхонь, що склеюються, 
когезії, в’язкості, стійкості до дії різних зовнішніх 
факторів, форми поверхонь, що з’єднуються, площі 
контакту і ін.) і технологічних (життєздатності клею, 
режиму пресування) характеристик;

• бути безпечним для здоров’я, не містити в складі 
токсичних речовин. Ступінь токсичності різних 
речовин визначаються Державними санітарними 

нормами (Наказ Міністерства охорони 
здоров’я України від 29.12.2012  
№ 1139);
• забезпечувати довговічність 
з’єднання (шов після застигання по-
винен зберігати свою структуру , не 

обсипатися і не розсихатися); 
• не руйнувати волокно деревини і не змінювати її 

природного забарвлення;
• мати великий термін зберігання;
• мати колір, що підходить під колір меблів, і достат-

ню щільність (не менше 1,1 г / см3).
Все різноманіття клеїв, що використовуються в 
меблевій та деревообробній промисловості, можна 
класифікувати за різними ознаками (рис.1). 

Клеї на основі природних полімерів застосо-
вують для склеювання деревини, паперу, шкіри, 
текстильних матеріалів і тощо. Ці клеї мають 
порівняно невисоку стійкість до дії мікроорганізмів 
і води. Однак, це екологічно безпечні продукти. З 
них в деревообробній галузі найбільшого поши-
рення набув клей тваринного походження — сто-
лярний клей. Це клей призначений для з’єднання 
дерев’яних елементів між собою. Столярний клей 
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умного пресування тощо.
Сьогодні на ринку представлений широкий асор-

тимент клейових матеріалів з різними властивостями. 
Це обумовлено тим, що у виробництві може виник-
нути необхідність склеювання не тільки однотипних 
матеріалів (дерева і дерева, дерева і ДСП), але і повер-
хонь різної якості та структури поверхні, наприклад, 
дерева і тканини, ДСП і поролону, тканини і поролону.

Головними критеріями вибору клею є тип 
матеріалів, що склеюються, та сфера застосуван-
ня готового продукту. Крім того, при виборі клею 

Природа 
клеючої 
речовини

Природні

Висоководостійкі

Рідкі

Тваринні
Мездровий, кістковий та інші

Рослинні
Крохмальний

Мінеральні
Силікатний

Нітроцелюлозний
Штучні

Водостійкі

Тверді

Розчин

Одноцільові

Термопластичні

Оборотні

Синтетичні

Неводостійкі

Капсульовані

Дисперсія

Універсальні

Термоактивні

Необоротні

На основі смол

На основі каучуків
Резиновий

Термічні 
властивості 
клеючої  
речовини

Характер 
склеювання

Водостійкість

Консистенція

Призначення

Рис.1 Класифікація клеїв за різними ознаками
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характеризується високою міцністю і не руйнується з 
часом. Найбільшим його недоліком є складний про-
цес виготовлення — для цього необхідно розчинити 
гранули речовини у воді і варити в спеціальному 
пристосуванні — «клеєварці». 

Синтетичні клеї виготовляються на основі синте-
тичних полімерів. Вони характеризуються високою 
адгезією, мають достатню еластичність та міцність, 

володіють стійкістю до факторів зовнішнього впли-
ву, здатні тверднути з утворенням міцних клейових 
з’єднань. 

Основою більшості синтетичних клеїв є полімери 
або речовини (олігомери, мономери), які перетворю-
ються в полімери в процесі склеювання. 

Залежно від термічних властивостей синтетичні 
клеї поділяють на термореактивні (склеювання 

Вид клею Переваги Недоліки Сфера застосування

Карбамідоформальдегідний 
клей

• низька вартість клеїв, 
• висока міцність з’єднань,
• малий час гарячого затвердіння

• обмежена водо- і 
теплостійкість, 

• крихкість клейового шва,
• велика усадка клею,
• корозійність шва

Виробництво фанери для 
внутрішніх робіт, стружкових 
плит, облицювання меблевих 
щитів

Фенолформальдегідний клей 
гарячого
затвердіння

• висока водо- і атмосферостійкість 
клеєної продукції

• висока токсичність, 
• мала швидкість затвердіння

Виробництво 
водостійкої фанери і 
деревношаруватих 
пластиків

Фенолформальдегідний клей 
холодного
затвердіння

• висока водо- і атмосферостійкість 
клеєної продукції

• токсичність смоли і 
затверджувача, 

• низька швидкість 
затвердіння, 

• малий сухий залишок

Виробництво деталей
клеєних дерев’яних
конструкцій

Водно-дисперсійні клеї • хороші адгезійні властивості, 
• міцне клейове з’єднання,
• нетоксичний, без різкого запаху, 

пожежобезпечні,
• легке видалення залишків клею з 

інструментів

• тривалий період висихання, 
• можливість розвитку 

мікроорганізмів при довгому 
зберіганні, 

• транспортування, зберігання 
та експлуатація при 
температурі вище 0ºС

Виробництво рейкових 
щитів, облицювання ДСП 
синтетичними матеріалами, 
у виробництві корпусних 
меблів

Клеї-розплави • висока пластичність шва,
• тонкий клейовий шов,
• низька щільність, що зменшує ви-

трати клею,
• підвищена теплостійкість

• недостатньо висока водо- і 
теплостійкість (виправляється 
при модифікації клейового 
складу),

• повзучість під навантажен-
ням (виправляється при 
модифікації клейового складу)

Облицювання крайок дере-
востружкових плит, приклею-
вання  шпону, облицювання 
плит, приклеювання декору 
до лакованих поверхонь 
щитів

Контактні клеї • високі адгезійні властивості,
• водостійкі,
• створюють еластичний шов,
• термостабільні,
• легкість нанесення

• потребують прикладан-
ня зовнішньої сили при 
склеюванні,

• деякі мають неприємний 
їдкий запах

У виробництві м’яких меблів

Поліуретанові клеї • високі адгезійні властивості,
• висока міцність з’єднання,
• достатня вібраційна стійкість, 
• стійкість до вологи та сонячних 

променів,
• достатня мікробіологічна стійкість,
• широкий інтервал експлуатації від 

-60 ºС до +120 ºС

• висока вартість,
• короткий термін зберігання

Склеювання металів і 
неметалічних матеріалів у 
виробництві меблів

Каучуковий клей • еластичні та водостійкі клейові 
шви, 

• достатня вібраційна стійкість

• невисока міцність, 
• повзучість під 

навантаженням, 
• малий сухий залишок

Склеювання тканин та інших 
матеріалів у виробництві 
м’яких меблів

Таблиця 2. Переваги та недоліки окремих видів синтетичних клеїв для деревини
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відбувається в результаті затвердіння клейової плівки 
за рахунок хімічних перетворень компонентів клею) 
і термопластичні (склеювання відбувається або 
внаслідок випаровування розчинника з клею (якщо 
клей на основі розчинників), або при охолодженні 
нижче температури плинності клею-розплаву).

За призначенням синтетичні клеї поділяють на 
конструкційні, що витримують динамічні та статичні 
навантаження, і неконструкційні, що використовують-
ся для приклеювання декоративних, облицювальних 
або ізоляційних матеріалів і покриттів, кріплення 
дрібних ненавантажених деталей.

Основою термореактивних синтетичних клеїв 
можуть слугувати епоксидні смоли, карбамідо-, 
меламіно-, резорціно- і фенолоформальдегідні смо-
ли, поліефірні смоли, ізоціанати, поліароматичні 
олігомери (полііміди, полібензимідазоли, 
поліфенілени), кремнійорганічні полімери і ін.

Сучасні термореактивні синтетичні клеї явля-
ють собою, як правило, складні композиції, в які 
крім основного реакційноздатного компонента 
входять затверджувачі, прискорювачі, інгібітори і 
сповільнювачі затвердіння, загусники і розчинники, 
наповнювачі, стабілізатори, тиксотропні добавки, 
ПАР, антипірени, речовини, що підвищують липкість, 
пластифікатори, розчинники.

Синтетичні клеї на основі термореактивних 
олігомерів зазвичай мають хорошу адгезію до 
різних матеріалів (металів, пластмас, кераміки, 
деревині, шкірі, тканин і ін.), теплостійкі (найбільш 
теплостійкими є клеї на основі поліорганосилоксанів), 
утворюють міцні клейові з’єднання, що дозволяє за-
стосовувати ці клеї в якості конструкційних клеїв.

Основною речовиною термопластичних син-
тетичних клеїв можуть слугувати полівінілацетат, 
полівініловий спирт, полівінілхлорид, 
полівініліденхлорид, насичені поліефіри складні, 
полістирол, поліаміди, поліакрилати, поліолефіни та 
інші. Часто клеї на основі термопластів містять до-
датково розчинники, наповнювачі, пластифікатори, 
добавки. Для більшості термопластичних клеїв харак-
терна висока еластичність, низька теплостійкість (за-
звичай до 60 °С). Термопластичні синтетичні клеї за-
стосовуються в основному як неконструкційні клеї.

В меблевій та деревообробній промисловості в 
даний час найбільш широко використовуються такі 
види синтетичних клеїв: полівінілацетатні клеї (ПВА), 
карбамідофомальдегідні клеї, поліуретанові клеї, клеї-
розплави на основі поліуретану, поліолефінів і ЕВА-
сополімерів, каучукові клеї. Переваги та недоліки дея-
ких з них наведено у табл. 2.

Одна з найпопулярніших груп клеїв — це клеї 
ПВА, що представляють собою речовину на основі 
полімерної дисперсії з пластифікуючими домішками та 
модифікаторами. Завдяки здатності добре змочувати 
дерев’яні поверхні столярний клей ПВА вважається 
ідеальним клеєм в роботах з будь-якими видами де-
ревини, включаючи тверді і екзотичні породи. Після 
нанесення він стає абсолютно прозорим, тому прак-
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тично непомітний на дерев’яних конструкціях. Час 
повного затвердіння матеріалу залежить від вологості 
дерева, але в середньому він висихає за 24 години.

Недоліком ПВА довгий час була їх невисока 
водостійкість, але розвиток технологій дозволив 
вирішити цю проблему. Для підвищення рівня 
водостійкості клеїв ПВА виробники додають до його 
складу різного роду добавки, які дозволяють приготу-
вати клей з відмінними водовідштовхувальними пара-
метрами (клас D2, D3, D4). Клеї на основі ПВА з класом 
водостійкості D2, D3 і D4 є найбільш популярними в 
деревообробці та використовуються для склеювання 
столярних виробів, підлогових покриттів з будь-яких 
пород деревини, фанери, МДФ, ДСП, ДВП.

Карбамідоформальдегідні клеї відносяться до тер-
мореактивних клеїв. Як вихідну сировину при синтезі 
клейових смол використовують карбамід (сечовину) і 
формальдегід, або його водний розчин — формалін. 
Клеї з низьким вмістом формальдегіду (до 1%) характе-
ризуються низькою токсичністю і застосовуються при 
гарячому пресуванні. Клеї, що містять великі кількості 
вільного формальдегіду, мають обмежене викори-
стання і використовуються для склеювання холодним 
способом.

Модифіковані клеї на основі 
карбамідоформальдегідних смол і дисперсій пла-
сто- і еластомерів застосовують для отримання 
клейових швів з поліпшеними характеристиками. 
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Присутність у складі клею карбамідоформальдегідних 
смол додає клейовому шву підвищеної тепло- і 
водостійкості. Клей швидко схоплюється і переходить 
в необоротний стан. Наявність дисперсій пласто- і 
еластомерів робить клейовий шов більш пластичним, 
нестаріючим.

Клеї-розплави не містять розчинників — при 
нагріванні вони переходять в рідкий стан. Їх наносять 
тонким шаром, який при охолодженні швидко перехо-
дить в твердий стан. Розплави можуть випускатися на 
основі полімерів або їх сумішей: етиленвінілацетату 
(ЕВА), аморфного поліальфаолефіну, поліаміду, 
поліуретану. Розігрів і нанесення клеїв-розплавів на 
деталі здійснюється за допомогою ручних пістолетів 
або на верстатах за допомогою вбудованих клейових 
ванночок та спеціальних клейових станцій. Такий 
клей зазвичай поставляється у вигляді гранул, табле-
ток, стрижнів, блоків або картриджів.

Окремо слід виділити групу контактних клеїв. 
Контактні клеї випускаються на водній основі і на 
основі розчинників. В залежності від виду їх наносять 
на поверхню матеріалу валиком, пензлем, зубчастим 
шпателем або за допомогою розпилення на одну або 
на обидві поверхні, що склеюються. Після нанесення 
клей підсушують протягом 5-20 хв. для випаровуван-
ня розчинника або води. Потім поверхні з’єднують, 
і на кілька секунд притискають. Вирішальне значен-
ня для створення міцного з’єднання має сила, а не 

тривалість стискання. Зусилля, що прикладається, по-
винне відповідати міцності матеріалів, що склеюються 
і не допускати їх необоротної деформації. Клейовий 
шов контактних клеїв характеризується водостійкістю, 
еластичністю, достатньою термостабільністю.

Отже, вибираючи клейові матеріали, необхідно 
ґрунтуватися на їх характеристиках і призначенні, 
враховувати тип поверхні, що буде склеюватись, 
токсичність, вологостійкість, термін застигання, а та-
кож технологічні можливості обладнання. Правиль-
но обрані клейові речовини забезпечать надійне і 
довговічне склеювання, а відповідно і високу якість 
готових виробів.  
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Особливості 
застосування застібок-
блискавок у меблевому 
виробництві

Текст Людмила 

Андрієвська, канд. 

техн. наук, доцент 

кафедри товароз-

навства та митної 

справи КНТЕУ

В перше застібку-блискавку за-
патентував Елайя Хоу в 1851 
році, але винахід не знай-

шов широкого застосування. Вдруге 
застібка-блискавка була запатентована 
американським винахідником Віткомом 
Джадсоном. Її використовували як 
застібку на черевиках. У 1893 році 
Джадсон відкрив в Чикаго «Універсальну 
застібкову компанію». Блискавка не 
мала комерційного успіху через високу 
вартість виготовлення та ненадійність 
у застосуванні. Згодом, завдяки удоско-
наленню конструкції застібки-блискавки 
американським інженером Гідеоном Сундбеком, 29 
квітня 1913 року з’явився новий варіант застібки-
блискавки, який в подальшому знайшов широке 
використання у виробництві взуття, одягу та м’яких 
меблів. 1918 року компанія продала 24 000 застібок 
для «грошових поясів», популярних серед військових 
моряків.

З часом застібка-блискавка довела свою надійність 

і технологічність і за декілька років 
набула широкого поширення. 
У 1923 році президент компанії 
B.F.Goodrich Бертрам Рок обрав 
цю застібку для гумових галош. 
Йому сподобався звук, що вида-
ють металеві елементи при роботі 
— zip (подібно до українського 
«вжик»). Так народилася назва 
моделі — Zipper Boots. На початку 
30-х років завдяки модельєру Ельзі 
Скапареллі застібка-блискавка 
з’явилась на дитячих речах. 1937 
року, після того, як вийшов термін 

патенту, французький модельєр Жан Клод використав 
блискавку для оздоблення брюк.

Згодом застібку-блискавку почали використовувати 
і в меблевому виробництві для виготовлення м’яких 
меблів та матраців. Застібки-блискавки володіють ви-
сокими функціональними властивостями: широкий 
асортимент виробів дозволяє надати м’яким меблям 
привабливого зовнішнього вигляду та впровадити 

Застібка-блискавка  — вид 
застібок, призначених для 
швидкого з’єднання дета-
лей одягу, взуття чи чохлів 
обшивки меблевих виробів. 
Складається з двох тек-
стильних стрічок, на яких 
закріплені у шаховому 
порядку пластмасові або 
металеві ланки (у вигляді 
окремих зубців або кілець 
суцільної спіралі, що утво-
рюють ланки). З’єднання 
або роз’єднання половинок 
виконується за допомогою 
замка, що ковзає стрічками, 
при цьому кожна ланка 
фіксується між парою ланок з 
протилежного боку
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сучасні технологічні рішення. Особливе значення 
застібка-блискавка має у виробництві матраців — її за-
стосування дозволяє використовувати змінні чохли з 
різноманітних тканин та матеріалів.

Процес виготовлення застібки-блискавки 
включає декілька етапів, перший з яких — одержан-
ня полімерних ниток, з яких згодом будуть форму-
ватися зубці. На цьому етапі важливо, щоб нитки 
були однаковими по товщині, що забезпечить в по-
дальшому правильне функціонування зубців з обох 
сторін тасьми. Згодом полімерна нитка наноситься 
на спеціальний шнур за допомогою нагрітого гвин-
та, скручується у петлі та проходить через шнур. 
Після цього зубці обжимаються, а дві половинки 
поєднуються. Для того, щоб прикріпити застібку-
блискавку до виробів, використовують бавовняну 
тасьму. Шнур з нанизаними зубцями пришивається 
до тасьми, яка згодом намотується на бобіни. Для то-
го, щоб застібка-блискавка була функціональною, її 
комплектують обмежувачем та бігунком, які виготов-
ляють з алюмінію чи інших металів методом лиття.

Конструкція застібки-блискавки представлена на 
рис. 1.

Принцип дії застібки-блискавки полягає в змиканні 
так званого ланцюжка з ланок.

Ланцюжок утворюється шляхом блокування 
елементів на одній стрічці по черзі з елементами 
іншої стрічки.

Можливі типи ланцюжка: з безперервним елемен-
том (типу спіраль) та з індивідуальним елементом 
застібки (литий, металевий).

Ланцюжки з безперервним елементом сформовані 
як спіраль, утворена з мононитки або елементів, що 
створені окремо від тасьми і потім поєднані. Ці спіралі 
або пришиті до тасьми (пришивна) або вплетені в 
тасьму (ткана). 

Замикання ланок ланцюга забезпечує замок. Рух 
замка відкриває і закриває застібку. Застібка буває як 
з одним замком, так і з декількома, щоб відкривати-
закривати спеціальним способом. Замки можуть бу-

ти оснащені фіксаторами (автоматична, механічна 
фіксація ) або без фіксатора.

Замки без фіксатора використовують там, де не 
потрібна його фіксація (рис. 2-а). Замки з фіксатором 
— це 5-ти детальні замки, що складаються з корпуса, 
ручки, фіксатора і кришки з пружинкою (в основному 
використовують для одягу, взуття) (рис. 2-б).

Існує ще розподіл замків на такі типи: авто-
мат (auto-lock, A/L) — всередині бігунка міститься 
механізм, який фіксує зубці блискавки і не дозволяє 
їй розходитися при будь-якому положенні язичка 
бігунка; напівавтомат (pin-lock, P/L) — застібка з об-
межувачем, який фіксує зубці і не дає можливості 
розходитися тільки при опущеному положенні язич-
ка; галантерейний  (non-lock, N/L) — бігунок без 
механізма-автомата і стопора, забезпечує вільний рух 
по застібці без закріплення.

Залежно від способу виготовлення, кріплення 
ланкового ланцюга та використаних матеріалів 
застібки-блискавки поділяють на полімерні спіральні 

2-a Замок без фіксатора Замок з фіксатором2-б

1

Верхній  
обмежувач

Ланка

Замок

Нижній  
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Пружина
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Фіксатор

Ручка замка 
(брелок)

Корпус 
замка

Ручка замка 
(брелок)

Тканинна 
стрічка

Корпус 
замка

Кришка 
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Ручка замка 
(брелок)

Корпус замка

Ручка замка
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(пришивні і ткані), литі (тракторні) та металеві (табл. 1). 
За видом готового виробу застібки-блискавки 

поділяють на рулонні та мірні.
Рулонні застібки виготовляються і поставляються 

споживачеві в вигляді безперервного ланкового лан-
цюга в комплекті з замками. Мірні застібки — застібки, 
розрізані на певну довжину.

Мірні застібки бувають:
• із замком з верхніми і нижніми обмежувачами;
• із замком без верхніх і нижніх обмежувачів;
• з різними видами нижнього обмежувача.
Залежно від виду нижнього обмежувача застібки-
блискавки бувають з нероз’ємним пластмасовим 
оплавленим обмежувачем; з нероз’ємним обмежу-
вачем R-виду, О-виду, Х-виду; з роз’ємним нижнім 
обмежувачем у вигляді коробочки (роз’ємна з одним 
замком); з роз’ємним обмежувачем у вигляді замка 
(роз’ємна застібка з двома замками).

Розміри застібок-блискавок визначаються шири-
ною з’єднаних замкнутих ланок та за способом виго-
товлення і кріплення ланкового ланцюга. У табл. 2 на-
ведено основні типи застібок-блискавок.

Вільні кінці стрічки мають бути довгими, що є 
практичним для шиття: 10-15 мм для типу Т4; 15-20 
мм для типів Т6, Т6С, Т8, Л7, М5; 20-25 мм для Л8, М8. 
Всі стрічки повинні бути оброблені, щоб запобігти 

розшаруванню. Методами обробки крайки стрічок є 
використання під час виробництва гарячого ножа, 
ультразвукової герметизації, обрізання зиг-загом.

Залежно від методу кріплення застібки-блискавки 
поділяють на дві категорії: звичайного способу 
кріплення та потаємні.

Потаємні спіральні блискавки використовуються 
у тих випадках, коли необхідно головні акценти за-
лишити на крої, тканині або силуеті. Такі застібки є 
зовсім непомітними і не псують зовнішнього виду 
виробу. Крім виробництва одягу, потаємні застібки 
успішно застосовують для пошиття чохлів оббивок 
м’яких меблів (рис. 3).

Залежно від призначення виробів існують 
рекомендації щодо застосування застібок-блискавок 
різних типів (табл. 3).

Рекомендації щодо вибору застібок-блискавок. 
Важливо, щоб застібка-блискавка була якісною, адже 
її пошкодження може зробити непридатним до вико-
ристання весь виріб. Для визначення якості застібок-
блискавок слід звернути увагу на такі параметри:

Кривизна виробу. Перевірити відсутність ви-
кривлення блискавки нескладно: слід прикласти її до 
прямої лінійки, викривлення блискавки не повинне 
перевищувати 2 % від загальної довжини блискавки.

Хвилястість. На столі під блискавкою не повинно 
залишатися просвітів, тоді вона не створюватиме на 
готовому виробі зайвих складок і нерівностей.

Роз’ємна застібка-блискавка завжди має посилю-
ючу кромку, яка необхідна для зміцнення місця, де 
встановлюється механізм роз’єму. Вона кріпиться на 
текстильній стрічці за допомогою ультразвуку. Поси-
лююча кромка буває з полімерної плівки, на тканинній 
основі, лита і металева. На якісній застібці-блискавці 
закріплююча стрічка повинна щільно прилягати до 
текстильної стрічки, бути пластичною. Неякісна по-
силююча кромка швидко тріскається і відривається, 
в результаті відривається механізм роз’єму, застібка-
блискавка, а отже і весь виріб стає непридатним до 
використання.

Щільність текстильної стрічки. Перед кріпленням 
застібки-блискавки до виробу, слід її виміряти і по-
прасувати, бажано з паром. Після 2-3 хвилин прасу-

Таблиця 2 . Типи застібок-блискавок залежно від розмірів

Тип застібки
Ширина замкнутих  
ланок (мм)

Спосіб виготовлення і 
кріплення ланкового ланцюга

Т4 3,85 – 4,0 спіральна ткана

Т6; Т6С 5,75 – 6,0 спіральна ткана

Т8; Т8С 7,8 – 8,05 спіральна ткана

Л7 6,1 – 6,2 Лита

Л8 7,7 – 7.8 Лита

М5 5.9 ± 0.15 Металева

М8 8.0 ± 0.15 Металева

Вид застібки Характеристика та особливості

Спіральна застібка-
блискавка ткана

застібка, ланки якої вплетені в основу тканої стрічки. Ткана 
модель застібки зазвичай забезпечує вищий ступінь стійкості до 
перетирання. Спіральні застібки виготовляються в основному з 
поліестерних або нейлонових полімерів, ткані   з поліефіру.

Лита застібка-
блискавка

застібка, ланки якої виготовляються методом лиття під тиском і 
формуються на кромці тканої стрічки.

Металева застібка-
блискавка

застібка сформована з індивідуальних елементів — два ряди 
з’єднаних окремими зубцями, кожен з яких прикріплений до 
однієї з протилежних країв двох стрічок, найчастіше виготовлених 
з латуні, алюмінію та інших металів.

Таблиця 1. Класифікація застібок-блискавок за способом виробництва  
та кріплення

Рулонна застібка-
блискавка для 
невидимого шва 
у виробництві 
м’яких меблів
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вавання необхідно провести повторне вимірювання. 
Якщо довжина застібки змінилася більш, ніж на 1,5% 
від початкової довжини, таку застібку не можна вико-
ристовувати у виробах, що розкроєні під початкову 
довжину застібки-блискавки.

Фіксація ланки на слайдері. Перевірити блискавку 
на самовільне розстібання просто: необхідно потяг-
нути за кінці текстильної стрічки біля слайдера у різні 
боки (при направленому донизу пуллері) — застібка-
блискавка не повинна розстібатися.

Легкість ходу замка. Замок повинен легко одяга-
тися і переміщатися по ланці, інакше ланка стирається 
і розривається.

За оцінками експертів, щороку виготовляють-
ся сотні мільйонів застібок-блискавок. Приблизно 
80 % даної продукції виготовляють в Азії, Африці та 
Південній Америці. Більше половини від світового 
обсягу виробництва застібок-блискавок належить 
японській фірмі «YKK».

Фірма «Riri» (Швейцарія) є одним з найстаріших 
виробників застібок-блискавок. Цей бренд інколи на-
зивають «Роллс-Ройсом серед застібок-блискавок». 
На початку 2000 років компанія запустила лінію 
високотехнологічної фурнітури для виробництва одя-
гу для спортсменів та робітників. Водонепроникна 
застібка-блискавка Riri Storm, запатентована брен-
дом, здобула перемогу на Swiss Technology-Award в 
2004 році. А 2005 року була представлена застібка 
AQUAzip®, яка мала унікальне поліуретанове покрит-
тя і продуману форму зубців. При цьому металічні 
застібки-блискавки Riri зберегли класичний підхід 
до виробництва — їх зубці окремо поліруються і 
приєднуються до стрічки по одному, що робить їх 
надійними та легкими у використанні.

В Україні існує лише одне підприємство, що 
спеціалізується на виготовленні застібок-блискавок, 
це — ПАТ «Молнія» (Київська обл., смт. Баришівка). 
Підприємство засноване в 1976 році та оснащене су-
часним імпортним обладнанням та сертифікованою 

лабораторією. Завод випускає ткану застібку-
блискавку на устаткуванні німецької фірми «Optilon».

Підсумовуючи, зазначимо, що застібка-блискавка 
— важливий елемент таких виробів, як одяг, взуття та 
меблеві товари. Її використання дало змогу впровад-
женню нових конструктивних рішень, підвищенню 
ергономічних та функціональних властивостей 
виробів. Тому, обираючи даний виріб, слід приділяти 
достатньо уваги його якісним характеристикам та 
призначенню, адже вихід з ладу застібки-блискавки 
робить непридатним до використання увесь виріб.  

Тип застібки-
блискавки Сфера застосування та конструктивні особливості

Спіральна 
(ткана) Т4, 
ширина 
замкнутих 
ланок 4 мм

Застосовується у виробах з легких тканин щільністю до 
200 г/м². 
Виконання застібки: 

• готова нероз’ємна застібка з металевим обмежувачем; 
• рулонна застібка-блискавка із замками до неї. 

Конструкція замка: з механічним, автоматичним 
фіксатором або без фіксатора, з різними видами 
брелоків. Покриття замка: лакофарбове, гальванічне. 
Застібка Т4 призначена для легких швейних 
і трикотажних виробів, різного одягу, малих 
шкіргалантерейних виробів (гаманці, косметички), 
легкого взуття, а також для виробництва меблів.

Спіральна 
(ткана) Т6, 
ширина 
замкнутих 
ланок 6 мм

Застосовується для швейних виробів, взуття та 
виробництва меблів для матеріалу щільністю від 200 до 
400 г/м². Виконання застібки: 

• готова нероз’ємна застібка з металевим або поліефірним 
оплавленим обмежувачем;

• готова роз’ємна застібка з обмежувачем у вигляді 
металевої або пластмасової коробочки та у вигляді 
замка;

• рулонна застібка-блискавка із замками до неї. 
Конструкція замка: з автоматичним фіксатором або без 
фіксатора з різними видами брелоків. Покриття замка: 
лакофарбове, гальванічне, електростатичне напилення.
Застібка Т6 призначена для чоловічого і жіночого 
одягу, трикотажних і спортивних виробів, взуття, 
шкіргалантереї, шкіряних і легких хутряних виробів, 
виробництва меблів.

Спіральна 
(ткана) Т8, 
ширина 
замкнутих 
ланок 8 мм

Застосовується для виробів з матеріалів щільністю від 
400 до 600 г/м². 
Виконання застібки: 

• готова нероз’ємна застібка з металевим обмежувачем; 
• готова роз’ємна застібка з обмежувачем у вигляді 

металевої або пластмасової коробочки та у вигляді 
замка;

• рулонна застібка-блискавка із замками до неї. 
Конструкція замка: з автоматичним фіксатором або без 
фіксатора, виконання ручки замка з різними видами 
брелоків. Покриття замка: лакофарбове, гальванічне, 
електростатичне напилення. 
Застібка Т8 призначена для чоловічого і жіночого 
верхнього одягу, спортивних виробів і взуття, 
шкіргалантереї, шкіряних і хутряних виробів, 
виробництва меблів, туристичного спорядження.

Таблиця 3. Типи застібок-блискавок, що застосовуються у виробництві 
меблів і матраців

Потайна спіральна 
пришивна блискавка

3

П Р О И З В О Д С Т В О   /   Мягкая мебель
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Salone del Mobile.Milano  
2019 — екологічність поряд  
з філософією розкоші

Текст Ніна Шершова, фото Salone del Mobile.Milano (Alessandro Russotti, Andrea 

Mariani, Luca Fiammenghi, Saverio Lombardi Vallauri)

М іланська виставка традиційно 
поділяється на декілька тема-
тичних розділів (салонів): салон 

меблів Salone Internazionale del Mobile, 
салон меблевих аксесуарів International 
Furnishing Accessories Exhibition, салон 
освітлення Euroluce, салон інтер’єру 
для робочого простору Workplace3.0 і 
S.Project, комбінована виставка, присвя-
чена декоративно-технічним рішенням 
в дизайні інтер’єру. Згідно із задумом 
організаторів, S.Project стала майданчи-
ком, де фахівці з дизайну інтер’єрів могли 
міркувати над новими ідеями і розвивати 
вже існуючі ідеї нових напрямків у світі ди-
зайну. У просторі S.Project було три основ-
них поняття — якість, спільна діяльність і 
багатосекторність.

У виставці-конкурсі SaloneSatellite, що 
проходила вже у 22-й раз, взяло участь 
550 молодих дизайнерів. Їм було запро-
поновано створити творчі об’єкти на тему 
«Їжа як об’єкт дизайну». Найтитулованіші 
фахівці в області дизайну оцінювали 

З 9 по 14 квітня в Мілані (Італія) пройшла 58-а 

міжнародна виставка меблів Salone del Mobile.

Milano. Цього року виставка, яка є однією з 

головних подій європейської меблевої галузі 

та інтер’єрного дизайну, стала ще більш 

масштабною. Кількість учасників Salone del 

Mobile.Milano 2019 склала 2418 експонентів, 

третина з яких — іноземні, з 43 країн, а число 

відвідувачів — 386 236 осіб з 181 країни, що на 

12% більше, ніж у 2017 році.
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роботи молодих дизайнерів, які отрима-
ли можливість, використовуючи свою 
цікавість і відкритість до культури інших 
народів, проявити свої творчі здібності. 
Поле для роботи і творчості було велике, 
адже їжа, як і будь-який інший продукт, 
завжди виникає в результаті ретельного 
планування, вивчення процесів вироб-
ництва різних продуктів, як традиційних, 
так і нетрадиційних.

Міжнародний салон освітлення Euroluce 
проводився вже в тридцятий раз. У цьому 
сезоні салон освітлення продемонстру-
вав такі відмітні риси, як екологічність, 
наявність великої кількості технологічних 
інновацій, любов до експериментів, ухил 
в естетику. На ньому були представлені 
інтелектуальні рішення в області 
освітлення, які були призначені не тільки 
для функціонального освітлення різних 
об’єктів. Нові технологічні рішення і роз-
робки дозволили створити відчуття «про-
живання» навколишнього середовища.

На Міжнародному салоні меблів та 
Міжнародному салоні меблевих аксесуарів 
були представлені предмети інтер’єру 
в трьох стилях — Класика, Дизайн і 
xLux. Особливу увагу було приділено 
простору, виділеному під продукцію в 
стилі xLux, з урахуванням збільшеного 
інтересу відвідувачів до розкоші в 
інтер’єрі в сучасному її розумінні. Товари, 
представлені в цій категорії, поєднували 

в собі креативність, використання нових 
технологій і досконалість. Все це дозволяє 
дизайнерам чуйно реагувати на численні 
запити клієнтів на азіатському, російському, 
арабському і інших ринках.

Організатори Salone del Mobile.Milano 
вирішили інтегрувати в розпорядок за-
ходу дві інсталяції, присвячені 500-річчю 
від дня смерті Леонардо да Вінчі, ідеї яко-
го досі використовуються дизайнерами в 
усьому світі. Одна з них, «AQUA. Бачення 
води Леонардо да Вінчі », була присвя-
чена роздумам митця про воду, а також 
давала можливість всім охочим загляну-
ти в Мілан майбутнього. Її розмістили в 
центрі міста, на старовинному шлюзі Conca 
dell’Incoronata. Другий арт-об’єкт під назво-
ю «DE-SIGNO. Культура італійського дизай-
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ну до і після Леонардо» розмістили в одно-
му з павільйонів виставкового комплексу. 
Він був присвячений творчості Леонардо 
да Вінчі в області прикладного дизайну і 
конструювання.

Одночасно з виставкою в Мілані про-
ходить Fuorisalone — тиждень зустрічей, 
подій і інсталяцій в різних частинах міста. 
Головною темою Fuorisalone, так само, як 
і самої виставки, є промисловий дизайн, в 
тому числі і меблі. Ряд виробників меблів 
експонують свою продукцію тут, а не на 
виставці. У цьому році в рамках Fuorisalone 
пройшло понад 1200 заходів на тиждень і 
безліч інсталяцій.

Центральною темою Salone del Mobile 
в цьому році став сталий розвиток і 
екологічність. Теми природи та екології 
так чи інакше були використані різними 
учасниками виставки, як в експозиціях, 

так і під час заходів. Наприклад, всі меблі 
венеціанського бренду Nature Design виро-
бляються з перероблених матеріалів. Інша 
італійська компанія Kartell, яка виробляє 
і продає сучасні пластикові меблі, разом 
з італійською компанією Bio.on створи-
ла цілу колекцію з біопластика, який є 
стовідсотково природним матеріалом. 
А австралійський дизайнер Крістен 
Ванг з так званого Мельбурнського ру-
ху (австралійських дизайнерів) отримав 
премію італійської банківської групи Intesa 
Sanpaolo за «сталий» дизайн.

Найбільший технічний університет Італії 
Politiecnico di Milano представив ряд креа-
тивних проектів, виконаних студентами під 
час 48-годинного Хакатону, в якому їм було 
запропоновано створити творчий про-
ект з перероблення для класичної банки 

п’ємонтської шоколадної пасти Nutella.
Турбота про екологію надихає 

дизайнерів переосмислювати життєвий 
цикл продуктів і створювати такі об’єкти 
повсякденного використання, які лег-
ко переробляються. Багато дизайнерів і 
виробників прагнуть знайти інноваційні 
способи створення таких продуктів, 
які були б настільки ж привабливі і 
функціональні, як і екологічні. При цьому 
враховуються можливості повторного ви-
користання матеріалів протягом усього 
циклу створення і використання продуктів. 
Відходів при цьому має бути якомога 
менше.

З екологічними підходами перегукується 
так званий біофільний дизайн, коли в 
інтер’єрі використовуються рослини. 
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Безумовно, їх використання не є новою 
тенденцією в дизайні інтер’єру, але їх за-
стосування стає все більш актуальним, 
оскільки люди усвідомлюють користь для 
здоров’я, яку несуть рослини. Біофільний 
дизайн — це спосіб інноваційного проекту-
вання і інтеграції світу природи в місця, де 
ми живемо, працюємо і вчимося. Компанії 
в авангарді дизайну робочого місця, такі як 
Apple, Google і Amazon, вкладають значні 
кошти в елементи біофільного дизайну. 
Він служить для поліпшення концентрації 
працівника, його залученості і когнітивних 
здібностей.

Ще однією тенденцією, яка 
проявляється в сфері інтер’єру торгових 
центрів, стала орієнтація на сприйнят-
тя покупця. Компанії усвідомлюють, що 
споживачі все більше цінують не пред-
мети самі по собі, а одержуваний досвід, і 
відповідно змінюють свої звички витрат. 
Рітейлери прагнуть організувати і обста-
вити простір своїх торгових площ так, щоб 
покупці почували себе як вдома, розрахо-
вуючи на те, що в такому випадку вони з 
більшою ймовірністю будуть здійснювати 
покупки. Рітейлери хочуть, щоб покупці 
відкрили для себе інший спосіб здійснення 

покупок, прагнучи створити обстановку, 
максимально наближену до домашньої. Це 
знаходить відбиття в дизайні і розміщенні 
меблів торгових центрів.

Тенденція до вибору меблів, які мо-
же поліпшити здоров’я, будь то вдома 
чи в офісі, схоже, збережеться в Мілані 
в цьому році. Новітня філософія дизайну 
інтер’єру полягає не в тому, як предмет 
меблів виглядає у вашій квартирі, а в тому, 
як він змушує вас відчувати. Інноватори 
з інтер’єрів розробляють меблі, інтер’єри 
і брендову нерухомість, орієнтуючись 
на здоров’я майбутнього домовласника, 
використовуючи функції і технології, які 
поліпшать його фізичний та емоційний 
добробут. Велнес-інтер’єри є одним із 
проявів цієї тенденції, але їх використання 
не обмежується лише сферою торгівлі.

Ще одним трендом Salone del Mobile.
Milano став так званий неопримітивний 
дизайн, в якому використовуються камінь 
певного походження і фактури, необроб-

лена деревина, тканини ручної роботи, по-
фарбований і оброблений воском цемент.

Що стосується поверхонь меблів, то 
тут зараз відбувається революція. Звичні 
матеріали, такі як дерево, мармур, лак, 
піддаються такому впливу, в результаті 
якого з’являються тріщини, окислення та 
ін. Прикладом цього є приставні столи 
Alchemy бренду De Castelli, спроектовані 
студією Stormo.

Таким чином, Salone del Mobile.Milano 
2019 продемонструвала нові технології і 
різні рішення в сфері дизайну, спрямовані 
не тільки на поліпшення функціональності 
об’єктів, але і на їх екологічність, естетич-
ний зовнішній вигляд і відповідність поба-
жанням майбутніх клієнтів тих компаній, що 
представили свої експозиції.  
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Текст Тетяна Вакула, PR директор Sergey Makhno 

Architects, фото Сергій Кадулін

Українська студія 
Sergey Makhno 
Architects у топі 
трендів 
iSaloni 2019

За результатами найбільшої виставки дизайну 
в світі Salone del Mobile.Milano, котра пройшла в 
Мілані на початку квітня, престижне міжнародне ви-
дання ArchDaily виділило предметний дизайн Sergey 
Makhno Architects у трендсетери майбутнього сезо-
ну. Українська компанія вперше представляла свій 
дизайн на цій події.

В продовж 9-14 квітня в комплексі площею 210 
тисяч кв.м свої колекції презентували май-
же 3 тисячі дизайнерів з усього світу. Студія 

Sergey Makhno Architects представляла свої авторські 
світильники та колекцію меблів під назвою Inside.Out 
у головному павільйоні виставки iSaloni у Hall 9, Stand 
G16 по сусідству з такими всесвітньо відомими брен-
дами, як Lladró та Patrizia Garganti.

На експертну думку одного з найпрестижніших ви-
дань про архітектуру та дизайн ArchDaily український 
стенд репрезентував майбутній тренд — «натхнення 
природними, вільними формами, створення виробів 
з екологічно чистих матеріалів». Основна думка, яку 
прагнули донести дизайнери — краса всередині. Аби 
милуватися, очам достатньо форми. А коли збирають-
ся провести разом значний період життя — дивляться 
всередину. Там — вся краса, енергія та сила.

«Світ, який тяжіє до обкладинки, швидкості та 
досконалості, дозволяє собі забути про те, що 
всередині. Власне, тому він і закінчується. Речі, 
створені нами, по-справжньому народжуються 
тільки вдома. Доки у них немає дому, вони не мо-
жуть розповісти, які вони. Їх небагато, але кожна — з 
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історією, своїм місцем. Речі більше не хочуть, щоб їх 
було багато. Речі хочуть бути з людиною довго, бути їй 
в радість. Речі хочуть, щоб їх бачили зсередини. І ми 
прагнемо створювати саме такі речі», — ділиться за-
сновник студії, архітектор та дизайнер Сергій Махно.

Предметний дизайн Sergey Makhno Architects — 
це суміш українських традицій, сучасного дизайну 
та мистецтва. На 100 кв.м авторського стенду були 
представлені керамічні, мідні та гіпсові світильники. 
Усі виготовлені вручну, в обмеженій кількості, у 
власній київській майстерні студії, однією людиною 
для іншої. На власні очі гості виставки побачили і сам 
процес створення: в центрі експозиції під обтягнутим 
льоном підвісним кубом, де в стелі світильники Crust 
та Volcano утопали в живій зелені, головний кераміст 
студії Олександр Яровий працював на гончарному колі 
— створював метрову лампу Makivka.

Стенд компанії відвідали близько 5 тисяч осіб, 
періодично утворювалась черга із охочих подивитись 
на український дизайн. Зарубіжні колеги відзначали 
його як такий, що вирізняється, і є «новим подихом» в 
світовому предметному дизайні.  
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Український дизайн  
на Milan Design Week

Ц ього року вперше на Міланському 
Тижні Дизайну з 9-го по 14-те 
квітня у приміщенні експо-май-

данчику Superstudio Piu був представле-
ний український проект MODERN_ISM. До 
його експозиції увійшли дизайн-продукти 
7-ми потужних українських дизайнерів. 
Генеральними організаторами проекту 
виступили дизайн-платформа Prostir86 та 
фундація Foundation Art-East+Art-West за 
підтримки Українського Інституту.

«Безумовно, масштабна виставка 
Milan Design Week — це новий етап для 
українського дизайну і великий прорив для 
нашого творчого ком’юніті. Це щабель, 
на який ми піднялися, а головне — це ко-
рисний досвід. Зараз ми, як представники 
українського дизайну, відчуваємо себе ма-
ленькими серед великих гравців ринку, і 
це природно, що, піднімаючись на новий 
рівень, у вас з’являється відчуття, ніби ви 
знаходитесь на самому дні. І в той же час 
приходить усвідомлення того, куди нам, як 
дизайн спільноті, потрібно йти, до чого са-
ме варто прагнути і як саме ми повинні по-
давати свої роботи», — розповідає Ольга 
Богданова, куратор проекту.

До команди учасників проекту MODERN_
ISM увійшли:

Наташа Єгорова (TASHA ORO);
Євген Пукліч (container);
Оксана Левченя (OLK_MANUFACTORY);
Маша Рева (MASHA REVA X NADIIA);
Катерина Соколова (NOOM);
Колектив дизайнерів Svoya Studio;
Юрій Ринтовт (RYNTOVT DESIGN).
Готуючись до виставки, куратори про-

Текст і фото Prostir86 



47www.mebelnoedelo.com.ua

Д И З А Й Н   /   Украинский предметный дизайн

екту — архітектор Ольга Богданова, пред-
метний дизайнер Катерина Соколова, 
культурний менеджер Олена Оранська 
та координатор Дарина Ігнатьєва — 
розповіли про його концепцію. Модернізм 
має знову стати MODERN — інноваційним, 
який відображає сучасні тенденції, створює 
нову реальність та поєднує різні галузі 
й технології. В свою чергу, приставка 
ІSМ об’єднала різні течії і рухи некла-
сичного мистецтва, надавши цій самій 
реальності новий вимір. Сім дизайнерів 
продемонстрували переосмислену 
історію вітчизняного модернізму, пере-
творивши глибокий зміст в матеріальні 
дизайн-продукти.

По закінченню виставки Ольга Бог-
данова поділилась своїм враженням від 
івенту та реакції людей на українські про-
дукти: «Що мені дійсно сподобалося? 
Незважаючи на те, що у нас невеликий 
проект з досить скромним бюджетом 
(самі ж учасники платять лише 30% від 
вартості проекту), ми розуміли, що у нас 
виразна і «сильна» добірка предметів, 
які вписувалися в європейський кон-
текст, одночасно виділяючись своїм 
самобутнім дизайном. Українськими про-
дуктами цікавилися безліч відвідувачів — 
більшість гостей підкреслювали, що наша 
експозиція візуально вирізняється. Тому 
що ми прагнемо до самоідентифікації та 
індивідуальності в масштабах глобаль-
ного ринку дизайну. Варто підкреслити, 
що історичний фактор, ті багатовікові 
традиції і техніки, які використовували 
українські майстри, безумовно, залишили 
свій слід і вплинули на сучасне покоління 
дизайнерів. І це наша перевага!».  
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Lean с нуля: как 
минимизировать ошибки

L ean — это способ управления 
процессами, который позволя-
ет производить продукцию или 

оказывать услуги, используя в несколько 
раз меньше ресурсов, чем при традици-
онном производстве. Распространение 
принципов Lean привело к появлению 
и дальнейшему укоренению термина 
«бережливое мышление» (Lean thinking), 
смыслом которого является создание 
меньшими ресурсами большей ценности 
в глазах клиента.

Занимающаяся производством сухих 
завтраков под брендами START и АХА укра-

инская дочка знаменитого скандинавско-
го концерна Lantmannen компания ПАО 
«Лантманнен Акса» стала лидером рынка в 
Украине в сегменте сухих завтраков, в том 
числе благодаря стремлению ее коллекти-
ва к непрерывному совершенствованию 
всех бизнес-процессов, а также бережли-
вому мышлению.

Как и все принципы живой, развиваю-
щейся, пребывающей в процессе посто-
янного совершенствования философии, 
принципы кайдзен, избранные для вне-
дрения на Lantmannen, были трансформи-
рованы с учетом традиций, наработанных 
за 27 лет пребывания на рынке.

Компания ПАО «Лантманнен Акса»:
• является частью скандинавско-

го концерна Lantmannen (>10 000 
сотрудников);

• 27 лет на рынке сухих завтраков;
• лидер рынка в Украине в сегменте су-

хих завтраков;
• количество сотрудников компании 

— 230.
В компании Lantmannen АХА, г. Борисполь, 
практика бережливого производства была 
реализована через систему повышения 
эффективности предприятий Lantmannen, 

именуемую LEAD, аббревиатура которой 
расшифровывается как:
• Learn (Учись). Учись для улучшения 

личностных навыков, учитесь друг у 
друга;

• Engage (Вовлекайся). Вовлекайте всех 
в процесс улучшений, сотрудничайте, 
проявляйте открытое лидерство;

• Analyze (Анализируй). Анализируйте и 
определяйте источник проблемы. При-
оритет будет отдан тем проектам, кото-
рые приведут к повышению прибыль-
ности бизнеса;

• Do (Действуй). Действуй и постоян-
но ищи новые возможности для усо-
вершенствования. Не бойся делать 
ошибки!

Процесс внедрения
Внедрение системы LEAD на 

Lantmannen началось в 2012 году после 
принятия решения о том, что Lean будет 
реализоваться на уровне всей корпора-
ции. В Украине проект появился недавно, 
и его разделили на 4 фазы:
Фаза 1. Подготовка — анализ ситуации и 

разработка стратегии внедрения LEAD 
на фабрике в Борисполе.

Фаза 2. Старт — запуск пилотных рабочих 
команд, которые работали над фокус-
ными улучшениями или устранением 
узких мест в наиболее проблемных ме-
стах компании с применением инстру-
ментов LEAN.

Фаза 3. Расширение/внедрение — начало 
работы колонн — постоянно действую-
щих команд сотрудников, работающих 
над улучшениями и решением проблем 
в определенной сфере.

Фаза 4. Стабилизация — распространение 
системы на все подразделения компа-
нии и выработка рутины.

Позже появилась необходимость выде-
лить дополнительные две фазы:

Фаза 5. Стандартизация — написание 
стандартов работы системы.

Фаза 6. Координация LEAD-процессов — 
автоматизация, поддержка и продвиже-
ние LEAD-процессов.

Текст Яна Ситниченко, исполнительный дирек-

тор ПАО «Лантманнен Акса»

В настоящее время достаточно много 
украинских компаний, работающих в 
сфере мебельного производства и де-
ревообработки, стараются внедрить на 
своих предприятиях философию и опре-
деленные инструменты Кайдзен, в част-
ности, Lean production (бережливое про-
изводство). Наш журнал неоднократно 
касался этой темы, публикуя материалы 
о практике внедрения Кайдзен в компа-
нии «Партнер» (Житомир) и на мебель-
ной фабрике «Меблі-Стиль» (Львовская 
область).

Сегодня мы представляем вашему 
вниманию статью, предоставленную 
нашему изданию Кайдзен Институтом 
Украина — представительством в Укра-
ине глобальной консалтинговой группы 
Kaizen Institute Ltd, созданной основате-
лем философии KAIZEN Масааки Имаи. 
И хотя в данном материале речь идет 
не о мебельном бизнесе, но практиче-
ский опыт внедрения с нуля философии 
и принципов Кайдзен в компании ПАО 
«Лантманнен Акса», возможно, поможет 
вашему предприятию в совершенство-
вании своих бизнес процессов. Следу-
ет отметить, что на сегодняшний день 
украинское подразделение концерна 
Lantmannen является одним из лидеров 
по достижению практических результа-
тов использования практики Кайдзен 
на производственных предприятиях в 
Украине.
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Какова роль LEAD в группе Lantmannen?
• является одним из ключевых процес-

сов, благодаря которым формируется 
корпоративная культура всей группы 
компаний;

• обеспечивает продуманные действия, 
базирующиеся на конкретных фактах;

• показывает сотрудникам, как каждый 
из них может сделать свой вклад в раз-
витие Lantmannen и в реализацию ут-
вержденных стратегий.

LEAD на практике — это:
• система приоритетности проблем и 

способ их привязки к целям бизнеса;
• система решения коренных причин 

проблем;
• комплексная система управления ком-

панией, а не отдельный инструмент 
или проект.

Наша система объединяет в себе филосо-
фию и инструменты кайдзен (фокусирует-
ся на непрерывном совершенствовании 
процессов производства и вспомога-
тельных бизнес-процессов и управления 
путем вовлечения всех сотрудников ком-
пании — от менеджеров до рабочих): Lean 
production (бережливое производство), 
TPM (Total Productive Maintenance — все-
общее обслуживание оборудования), Six 
Sigma и др.

Командная работа
Поскольку в основе всех изменений 

пребывает человек, а человеческий 
фактор является важнейшим фактором 
развития или, наоборот, сопротивления 
переменам, то и функционирование LEAD 
было построено на работах в фокусных 
командах по улучшениям или решению 
проблем.

Основой системы являются колонны 
— постоянные команды из сотрудников 
компании, состоящие из профильных спе-
циалистов по направлению работы колон-
ны, а также заинтересованных лиц.

Например, колонна по уменьшению 
потерь работает над анализом 8 потерь 

в компании и на ежемесячных встречах 
принимает решение о запуске новых ра-
бочих команд, которые в течение опреде-
ленного срока будут работать над устра-
нением конкретной потери (материалов, 
времени, энергоресурсов.)

Колонна по 5S занимается поддержа-
нием порядка, чистоты и упорядочен-
ности на территории всей компании. 
Соответственно, запуская рабочую ко-
лонну в рамках колонны по 5S, мы ана-
лизируем, в каких местах еще не наведен 
порядок. Далее команда работает до тех 
пор, пока аудиторская комиссия не под-
твердит, что в этом месте 5S работает и 
стандартизирована.

Колонна по ТО ППР (техническое об-
служивание оборудования) занимается 
вопросами усовершенствования работы 
машин.

Колонна по развитию продукции рабо-
тает над постоянным улучшением каче-
ства существующей линейки, а также над 
разработкой новых видов.

Колонна по охране труда рассматрива-
ет вопросы развития культуры безопасно-
сти на рабочих местах, устранения рисков 
и улучшения условий труда.

Колонна по обучению концентрирует-
ся на программах всестороннего развития 
персонала.

Каждая колонна имеет свои цель, устав, 
лидера (зачастую это профильный менед-
жер или, как в случае колонны по потерям, 
сотрудник, в совершенстве владеющий 
инструментами Lean.)

Встречи колонн обычно происхо-
дят раз в месяц для обсуждения работы 
команд, их KPI, направления движения 
колонны, планов на следующий месяц. 
Обычно колонна состоит из 5-9 работ-
ников из разных отделов. А для решения 
задач, стоящих перед колоннами, на еже-
месячных встречах создаются ранее упо-
мянутые рабочие команды.

В состав рабочих команд, как правило, 
входят сотрудники из разных участков, 

смен, подразделений и отделов в зависи-
мости от поставленной перед командой 
задачи. Это было сделано для обеспече-
ния разностороннего взгляда и оценки 
проблемы. Среди участников команды 
назначается лидер, координирующий ра-
боту команды и распределяющий роли и 
ответственности среди других участников 
команды.

Длительность рабочего периода ко-
манды составляет в среднем 3 месяца. По 
завершению работы команды предостав-
ляют отчет по результатам своей деятель-

Колонна  
по развитию 
продукции

Колонна  
по уменьше-
нию потерь

Колонна  
по ТО ППР

Менеджер проектов бережливого производства

Рабочие команды

Стиринг-Комитет

Колонна  
по 5S

Колонна  
по охране 
труда

Колонна  
по обучению

Структура LEAD в 
коллективе

История становления Кайдзен Ин-
ститут Украина началась в 1998 году, 
когда на территории Национального 
университета Украины «Киево-Мо-
гилянская Академия» начал свою де-
ятельность Японский центр в Укра-
ине. Центр поставил перед собой 
задачу сделать вклад в дальнейшее 
развитие украинской экономики пу-
тём развития человеческих ресурсов 
в период становления рыночной 
экономики Украины, а также путем 
улучшения контактов между Япо-
нией и Украиной в сфере внешней 
торговли и бизнеса. 22 мая 2006 го-
да Украинско-Японский Центр (УЯЦ) 
продолжил свою работу на базе 
Национального технического уни-
верситета Украины «Киевский по-
литехнический институт» как проект 
Японского агентства международно-
го сотрудничества (JICA).

Перед окончанием проекта в 
2011 году, летом 2010 г. на собра-
нии руководства УЯЦ совместно с 
КПИ, JTI Украина и представителями 
украинского бизнеса было принято 
решение о создании Кайдзен Клу-
ба в Украине. Цель — продолжить 
деятельность бизнес-программы 
проекта JICA, поскольку интерес к 
японскому стилю менеджмента уве-
личивался с каждым годом. В 2011 
году Кайдзен Клуб в Украине продол-
жил свою работу в формате обще-
ственной организации. В марте 2017 
в Украине появилось представитель-
ство глобальной консалтинговой 
группы Kaizen Institute Ltd. — Кайд-
зен Институт Украина. Официальное 
открытие состоялось в Киеве 5 октя-
бря 2017 года. Подробную информа-
цию о Кайдзен Институте Украина 
вы можете получить на сайте  
www.ua.kaizen.com.
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ности с выводами и рекомендациями по 
тому или иному вопросу, требующему до-
полнительного внимания.

Поддерживающим звеном всей систе-
мы является управленческий комитет во 
главе с генеральным директором компа-
нии. Общие вопросы руководства LEAD 
также возложены на управляющий коми-
тет LEAD Steering Committee.

Промежуточными звеньями между 
колоннами, командами и управляющим 
комитетом являются глава комиссии ауди-
торов и LEAD-кoординатор.

Один из важных технических эле-
ментов работы команд LEAD — доски 
LEAD, где представлена цель команды 
и вся информация, делающая ее работу 
прозрачной и доступной всему персо-
налу предприятия. Ту же функцию вы-
полняет специально разработанная для 
Lantmannen on-line-система.

Наша фишка
Отлично работает в компании система 

подачи предложений — Фишка. Любой 
сотрудник может подать предложение 
по улучшению работы, безопасности и 
охраны труда, экономии средств компа-
нии. Сотрудники улучшают свое рабочее 
место и процессы вокруг себя, а авто-
ры лучших идей получают признание и 
вознаграждение.

Зачем нужна Фишка:
• устранять потери;
• улучшать свое рабочее место и про-

цессы вокруг себя;
• обеспечить экономию в пределах 

компании;
• увеличивать безопасность 

сотрудников.
Чтобы участвовать в Фишке, работнику 
нужно просто предложить свою идею, 
зарегистрировав ее в базе на отдельно 
разработанном под эту программу сайте. 
Фишкой могут быть все идеи, направлен-
ные на улучшение, экономию, безопас-
ность. При этом в голосовании принима-
ют участие только внедренные Фишки. 
Таким образом, сотрудник, который подал 
идею, сам заинтересован в ее внедрении.

Чтобы получить признание и возна-
граждение за свои Фишки, нужно:
• предложить идею;
• внедрить ее;
• стать лучшим в отделе и/или компании;
• получить сертификаты разного номи-

нала, которые можно обменять на раз-
ные товары в магазинах, а также занять 
свое место в истории компании на 

«Аллее славы Lantmannen».
Раз в неделю экспертная комиссия из 10 
человек из разных отделов компании 
рассматривает поданные идеи с целью 
проверки их статуса, актуальности и не-
обходимости внедрения. В конце каждого 
месяца комиссия определяет победителей 
в номинациях «Золотая», «Серебряная», 
«Бронзовая» Фишка среди всех лучших ре-
ализованных идей в отделах. Лучшие ре-
ализованные идеи в отделах, которые не 
победили в номинациях «Золотая», «Сере-
бряная», «Бронзовая» Фишка, попадают на 
голосование в закрытой внутренней груп-
пе в Facebook, и Фишка, набравшая наи-
большее количество голосов в Facebook, 
получает приз зрительских симпатий.

Работа над ошибками
Со времени первых попыток укоре-

нить методы бережливого производства 
в Lantmannen АХА, г.Борисполь, прошло 6 
лет, и сегодня мы можем констатировать, 
что за это время на предприятии филосо-
фия постоянных улучшений стала неотъ-
емлемой частью корпоративной культуры. 
Многие работники компании стремятся 
предложить свое решение вопросов, 
руководствуясь инновационным и хозяй-
ским подходом.

Это непростая, но насыщенная драй-
вом, энергией и здоровым азартом работа 
каждого участника программы постоян-
ного улучшения. Полученный результат 
всегда вознаграждает усилия и дает бес-
ценный опыт, которым можно делиться с 
последователями. Особенно ценный опыт 
ошибок, допускаемых в процессе достиже-
ния поставленных целей.

Начиная с 2012 года мы внедряли свое 
уникальное бережливое производство 
методом проб и ошибок, подбирая те ме-
тоды и инструменты, которые бы прижи-

лись именно в нашей компании. И вот за 
эти 6 лет работы по внедрению культуры 
постоянного совершенствования у нас 
сформировался некий топ-список ошибок 
на пути к успеху.

1

Ошибка 1. Отсутствует лидер
Это одна из наиболее распространенных 
ошибок, совершаемых на пути к береж-
ливому мышлению, которая связана с 
искаженным пониманием бережливого 
производства как набора инструментов, 
который делегируется активистам Lean-
преобразований, в то время как лидеры 
организации продолжают заниматься сво-
им обычным бизнесом. В корне неверно, 
когда лидеры «делегируют Lean» другим.

За любые изменения приходится бо-
роться, а в битве без лидера не победить, 
поэтому лидерство на уровне собственни-
ка или генерального директора жизненно 
важно. Для реализации Lean просто необ-
ходима вдохновленная, мотивированная 
и увлеченная лидером команда, а вовле-
чение персонала «из-под палки» ни к чему 
хорошему не приведет.

С другой стороны, в компании должны 
быть «рабочие руки», те самые активисты, 
имеющие теоретические и практиче-
ские знания, которые будут лидировать 
в кайдзен-проектах, вдохновлять людей 
в компании и следить за рутинными 
процедурами.

Таким образом, ничто не изменится 
до тех пор, пока не изменится поведение 
лидеров, при этом нужно не забывать, что 
неправильно выбранный лидер погубит 
любой проект.
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2

Ошибка 2. Раз обучил — и забыл
Отсутствие обучения, либо имитация бур-
ной деятельности в этом направлении мо-
жет погубить первые успехи от внедрения 
бережливого производства. Постоянное 
совершенствование невозможно без по-
стоянного обучения, при этом в основе 
обучения должна быть практика, практика 
и еще раз практика. Лишь с применением 
прикладных знаний приходит новый об-
раз мышления. Создание дополнительных 
программ обучения персонала, измене-
ние подхода в оценке и подборе — это 
непременные спутники изменений в ком-
пании. Поэтому в Lantmannen АХА, г. Бори-
споль, придерживаются такого ритма:
• минимум один раз в год проводится 

тематическое обучение с помощью 
внешних консультантов;

• минимум раз в год сотрудники от-
правляются в кайдзен-туры в другие 
компании;

• работники компании посещают все 
кайдзен-коференции и мастер-классы;

• много усилий прилагается для разви-
тия внутренней системы обучения.

3

Ошибка 3. Вдохновился и... забыл 
внедрить
Кайдзен-туры на другие предприятия яв-
ляются источником вдохновения и луч-
шим способом обучиться новым инстру-
ментам. Но... их часто забывают внедрить.

Поэтому в Lantmannen АХА использует-
ся формула: «Увидел — записал — вернул-
ся — сразу внедри — проконтролируй». 
Все привезенные идеи сразу по приезду 
регистрируются в системе Фишка, что обе-
спечивает контроль над их внедрением.

4

Ошибка 4. Бездумное копирование
Применение лучших практик без адапта-
ции не работает. Мы создаем свою уни-
кальную производственную систему, спо-
собную постоянно улучшаться. Привозя 
идеи с кайдзен-туров, важно проанализи-
ровать, нужны ли они нам и какую пользу 
принесут. Если в другой компании какой-
то инструмент прижился, то это не значит, 
что он принесет ценность и нам.

За 6 лет LEAD изменялась постоянно: 
выстраивалась структура системы, меня-
лись колонны и их участники, система мо-
тивации для Фишки, правила выбора луч-
ших идей и голосований. И Lantmannen 
АХА, г. Борисполь, продолжает меняться к 
лучшему каждый день!

5

Ошибка 5. Рутина
Людям становится скучно, и с этим ничего 
не поделаешь. После того, как эмоции от 
первых успехов по внедрению Lean уле-
глись и началась стадия стабилизации, 
сотрудникам придется сознательно повы-
шать градус с помощью заряженных вдох-
новителей и координаторов. Тут приходит 
на помощь геймификация. Мы постоянно 
празднуем маленькие победы, проводим 
соревнования между сменами за лучший 
результат года, улучшаем определенную 
область бизнеса в обмен на ценные при-
зы, проводим квесты и т. д.

6

Ошибка 6. Недостаточное признание 
результатов
Очень важно поощрять и вознаграждать 
тех, кто делает постоянные улучшения в 
компании, будь то с помощью идей или 
работы в командах. Для этого у нас есть 
регулярные посты в Facebook для по-
здравления авторов лучших идей месяца, 
выступления на ежеквартальных собра-
ниях персонала с презентациями о вне-
дренных улучшениях, результатах работы 
команд и лучших идей, фотоотчеты.

7

Ошибка 7. Недостаточная 
коммуникация
Необходимо постоянно рассказывать об 
успехах в системе и о правилах ее работы. 
В компании используются различные ис-
точники информации для распростране-
ния новостей и результатов работы LEAD:
• статьи в ежемесячном дайджесте 

Lantmannen;
• посты в закрытой группе Facebook;
• плакаты;
• стенды в коридоре (LEAD-доски);
• брошюры и учебные материалы;
• обратная связь от персонала.

Таким образом мы поддерживаем ин-
терес к системе на постоянной основе и 
вдохновляем новых сотрудников вовле-
каться и участвовать в работе.

8

Ошибка 8. На администрирование ра-
боты системы уходит много времени
Выход — автоматизация. В компании соз-
даны и успешно работают on-line-системы, 
которые помогают отслеживать статус ра-
боты команд и поданных идей.

9

Ошибка 9. Внедрил и забыл
Контроль над работой системы Must have. 
Неправильно рассматривать внедрение 
бережливого производства как проект, 
так как это постоянно функционирующая 
система. А любая система требует правил 
и процедур, иначе после яркого восхода 
очень быстро настанет закат.

Что нам помогает быть в тонусе и дер-
жать руку на пульсе:
• аудиты рабочих команд с участием 

ключевых лиц, а также постаудиты спу-
стя несколько лет после окончания ра-
боты команд для того, чтобы убедиться 
во все еще действующем эффекте;

• перекрестные аудиты между 
подразделениями;

• бонусная система для сотрудников це-
ха и складов, завязанная на 5S;

• стандартизированные процессы по 
LEAD: работа колонн, запуск команд, ау-
дитов и т. д.;

• рутина и соблюдение совещательного 
ритма;

• участие лидеров мнений и LEAD-
координатора в собраниях, связанных 
с бережливым производством.

Вывод
Компания с помощью увлеченных и 

мотивированных сотрудников способству-
ет повышению конкурентоспособности 
предприятия, создавая корпоративную 
культуру, построенную на непрерывном 
совершенствовании.

Фабрика в Борисполе признана луч-
шей по эффективности производства и 
внедрению бережливого производства 
среди всех заводов в группе Lantmannen 
Cerealia. Каждый день мы стремимся все 
делать лучше, чем вчера!  
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Забезпечення галузі  
кадрами — спільна задача  
бізнесу і навчальних 
закладів

В останні роки 
гостра проблема 
браку спеціалістів 

в деревообробній та 
меблевій галузі торкну-
лася не лише робітничих 
спеціальностей, але і 
інженерно-технічних кадрів. 
Зараз спостерігається пара-
доксальна ситуація: галузь 
потребує працівників, а вже 
за 3-4 роки їх не буде, тому 
що немає абітурієнтів.

Національний 
університет біоресурсів 
і природокористування 
України готує фахівців з де-
ревообробних та меблевих 
технологій у Навчально-на-
уковому інституті лісового 
й садово-паркового госпо-
дарства, який є найстарішим серед вищих навчаль-
них закладів (ВНЗ) України лісового й деревооброб-
ного профілю. Незважаючи на прекрасну наукову 
школу й давні традиції, у 1961 році підготовка фахівців 
з технології деревообробки у нашому інституті була 
припинена у зв’язку зі збільшенням набору студентів 
за даною спеціальністю у ВНЗ лісової зони СРСР. По-
тужним ВНЗ з підготовки спеціалістів у галузі оброб-
лення деревини в Україні на той момент був і сьогодні 
залишається Львівський лісотехнічний інститут (нині 
Національний лісотехнічний університет України 
(НЛТУ).

В останні роки потреба у деревообробниках за-
лишалась стабільно високою. Практично весь центр, 
схід і південь України відчували дефіцит інженерів 
даної спеціальності, і ми не могли залишитися осто-

ронь. Одержавши в 1999 році ліцензію на підготовку 
бакалаврів за спеціальністю «технологія деревоо-
бробки», університет приклав максимум зусиль для 
створення умов навчання студентів на сучасному 
рівні. Це дало поштовх для акредитації бакалаврів і 
ліцензування кваліфікацій «Спеціаліст» й «Магістр».

Влітку 2003 року було створено кафедру «Технології 
деревообробки» (нині кафедра «Технологій та дизайну 
виробів з деревини»), яку очолила к.т.н., ст.н.с. (з 2009 
р. д.т.н., з 2011 професор) О.О. Пінчевська. Колектив 
кафедри на момент створення складався, головним 
чином, з вихідців з Українського науково-дослідного 
інституту механічної обробки деревини (УКРНДІМОД) 
— висококваліфікованих наукових співробітників з ве-
ликим стажем наукової і практичної роботи. Сьогодні 
випускники кафедри після закінчення аспірантури та 

Текст Ольга Бара-

нова, канд. техн. 

наук, старший ви-

кладач кафедри 

технологій та дизай-

ну виробів з дереви-

ни Національного 

університету 

біоресурсів і при-

родокористування 

України
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отримання ступеня кандидата технічних наук суттєво 
поповнили викладацький колектив.

Втішно, що переважна більшість наших 
абітурієнтів є або випускниками технікумів, які вже 
одержали цю спеціальність на рівні молодшого 
фахівця, або продовжують спеціальність батьків, фор-
муючи «династії» деревообробників.

Слід зазначити, що молодь прагне одержати освіту 
саме у нашому університеті не тільки тому, що НУБіП 
України — це престижний вищий навчальний заклад 
з гарними традиціями і науковими школами, який зна-
ходиться в столичному місті. Популяризуючи останні 
досягнення науки, викладачі знайомлять студентів з 
роботою сертифікованих лабораторій з випробувань 
виробів з деревини й деревообробного устаткування.

Кафедра забезпечує викладання дисциплін для 
різних напрямів підготовки:

Освітній ступінь Бакалавр:
• Лісове товарознавство;
• Основи фахової підготовки;
• Технологія лісопиляльно-деревообробних 

виробництв;
• Обладнання галузі;
• Деревинознавство;
• Технологія деревинно-композиційних матеріалів;
• Технологія сушіння і захисту деревини;
• Конструювання виробів з деревини;
• Метрологія, стандартизація і сертифікація у 

деревообробці;
• Технологія дерев’яного домобудування;
• Захисне оброблення дерев’яних конструкцій;
• Технологія конструкційних матеріалів;
• Технологія столярних виробів;
• Модифікація деревини та деревинних матеріалів;
• Технологія м’яких меблевих виробів;
• Технологія виробів з деревини;
• Технологія захисно-декоративних покриттів;
• Виробництво меблів;
• Проектування деревообробних підприємств.

Освітній ступінь Магістр: 
• Теорія та практика механічного оброблення 

деревини;
• Актуальні проблеми механічного оброблення 

деревини;
• Моделювання і оптимізація технологічних 

процесів деревообробки;
• Ергономіка меблевих виробів;
• Наукові дослідження і організація науки у 

деревообробці;
• Методологія та організація наукових досліджень з 

основами інтелектуальної власності;
• Теорія теплового оброблення деревини;
• Теорія та технологія склеювання деревини;
• Проектування та дизайн виробів з деревини;
• Технологія спеціальних деревообробних 

виробництв;
• Енергетичне використання деревини.

Окрім того, студенти мають можливість вже у процесі 
навчання працювати безпосередньо за фахом. 
Практично щороку до нас звертаються меблеві й 
деревообробні підприємства із проханням про на-
правлення до них на роботу технологів. У результаті, 
до початку магістратури практично всі студенти, що 
виявляють бажання почати виробничу кар’єру за 
фахом, до закінчення вузу знаходять робочі місця. 
Таким чином, майбутні фахівці можуть визначитися 
з подальшою спеціалізацією: первинна обробка де-
ревини, технологія клеєних матеріалів, технологія 
виробів з деревини, технологія виробництва меблів, 
проектування та дизайн виробів з деревини та 
ін., зорієнтуватися у виборі подальшого напряму 
діяльності — чи йти працювати на виробництво, чи 
присвятити себе науці й продовжити навчання в 
магістратурі, аспірантурі, докторантурі.

У червні 2004 року (після 44-літньої перерви) у 
нас на факультеті були випущені перші бакалаври. 
У січні 2005 року проведений набір групи студентів 
на заочне відділення і, разом з тим, у травні відбувся 
перший випуск інженерів-технологів деревообробки, 
а у грудні — перший випуск магістрів. У подальшому 

Екскурсія до 
компанії ELIO 
Україна

Екскурсія до 
компанії Вибор
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популярність спеціальності зростала, збільшувався 
контингент студентів.

Не минула нас і рецесія 2007-2008 років, яка впли-
нула на зменшення потужності і кількості дерево-
переробних виробництв і, відповідно, на потребу у 
спеціалістах. Досягти минулорічних обсягів сьогодні 
дуже важко, оскільки це інженерна спеціальність і на 
неї, нажаль, виділяється дуже мало державних місць.

У 2018 році за спеціальністю 187 випускникам 
шкіл для НУБіП України було виділено 11 державних 
місць, а для НЛТУ — 26, для випускників коледжів, 
відповідно, 10 і 19. Проте і вони не були повністю 
заповнені. Згідно постанови Міністерства освіти і на-
уки України (МОН), якщо державні місця не заповнені, 
то на наступний рік їх кількість не збільшуватимуть, а 
у разі недобору більше ніж 50% навіть зменшать. До 
речі, збільшують місця лише на 10%.

Розглянемо основні причини недобору:
1. У період з 2015 по 2016 рр. «технологія деревоо-

бробки» була відсутня у переліку спеціальностей 
і лише у 2017 р. поновлена як спеціальність 
187 — деревообробні та меблеві технології. 
Це, відповідно, призвело до втрати довіри до 
спеціальності, хоча у попередні роки кафедра 
технологій та дизайну виробів з деревини НУБІП 
випускала близько 50 осіб лише по денному 
відділенню, і це лише бакалаври. Ми не мали про-
блем із кількістю абітурієнтів, прохідний бал був не 
нижче 170. Варто відмітити, що у НУБіП майбутні 
фахівці можуть отримати гарну освіту, адже ви-
кладають у нас досвідчені викладачі, ми маємо 
власну базу практик, також наші студенти мають 
можливість пройти практичне навчання за кордо-
ном і ще багато інших переваг.

2. Конкуренція з боку закордонних ВНЗ. Так, у Польщі 
наша спеціальність є дуже популярною і, на-
приклад, до коледжів приїздять виробничники з 
Польщі і забирають випускників «штабелями».

3. Відсутня інформація у ЗМІ про наявність вироб-
ництв у галузі деревообробки та виробництва 

меблів, про можливості працевлаштування, от-
римання достойної заробітної плати. Майбутню 
спеціальність для дітей вибирають батьки. Зви-
чайно, вони шукають достойну, високооплачу-
вану і перспективну щодо працевлаштування 
спеціальність, однак, вони просто не знають, 
що бакалаври і магістри з деревообробних та 
меблевих технологій — це не верстатники, а 
інженери та конструктори виробів з деревини, що 
спроможні застосовувати у своїй діяльності навіть 
ІТ-технології, керівники відповідних підприємств, 
менеджери з продажу обладнання, виробів тощо, 
тобто це інтелектуальна спеціальність.

Парадокс — галузь потребує фахівців, а через 3-4 ро-
ки їх вже не буде. Кожен день до нас звертаються ви-
робничники з проханням порекомендувати випускни-
ка, причому найбільше запитів ми маємо з меблевих 
підприємств. Навіть наші випускники колишніх років, 
які вже займають керівні посади або мають власні 
підприємства, просять фахівців на роботу. Лише вчо-
ра ввечері на е-mail отримала листа від Swiss Krono 
Group (провідний виробник деревостружкових плит 
та інших продуктів) з аналогічним проханням.

Сьогодні студенти випускних курсів вже 
працевлаштовані. 90% випускників залишаються у 
галузі, але це може припинитися через відсутність 
інформації про перспективність спеціальності.

Ми вдячні таким підприємствам, як «ELIO Україна», 
«Вибор», «Wood Mizer», «Маркетліс», «Colormarket», 
які регулярно приймають студентів з екскурсіями і 
дозволяють проходити виробничу практику нашим 
студентам, і в подальшому є роботодавцями наших 
випускників. Так, компанія «ELIO Україна» є членом ра-
ди роботодавців університету та активно допомагає 
у впровадженні новітніх методик навчання (lean ви-
робництво). Одеська фірма «Вибор» у минулому році 
облаштувала меблями одну з навчальних аудиторій 
кафедри. Умовою при цьому було те, що меблі будуть 
розроблені та зібрані самими студентами. Українська 
асоціація меблевиків регулярно організовує майстер-
класи з виробничниками для наших студентів.

Незважаючи на це, спеціальність «деревообробні 
та меблеві технології» потребує допомоги бізнесу у 
своїй популяризації. Важливим є те, щоб представни-
ки бізнесу донесли цю інформацію до школярів, учнів 
професійних училищ у тих регіонах, де розташовані 
їхні підприємства. Адже процвітання бізнесу у значній 
мірі залежить від професіоналізму співробітників. Як-
що конкурс на спеціальність 187 — деревообробні та 
меблеві технології буде значним, тобто буде видно, 
що країна зацікавлена у розвитку деревообробної 
промисловості, то виникне можливість звернутися до 
Міністерства освіти з проханням про збільшення на-
вчальних місць за державним замовленням.

У свою чергу кафедра технологій та дизай-
ну виробів з деревини НУБіП України готова до 
співпраці із бізнесом щодо удосконалення навчаль-
них планів з метою реалізації дуальної освіти.  

Cемiнар 
Colormarket






