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Fabryka wyjątkowych 
lakierów u… dystrybutora

Powtarzalność kolorów i odcieni zapewniają w firmie Laneko mieszalniki 
i przenośny spektrofotometr, który umożliwia pomiar, recepturowanie oraz 
dozowanie dla każdego rodzaju systemów pokrywających.

TEKST I FOT.: Janusz Bekas

C
hoć firma Hesse jest producentem peł-

nego asortymentu wysokiej jakości la-

kierów i bejcy, to tendencje w przemyśle 

meblarskim w zakresie pokrywania materiałów 

drzewnych, ale też elementów stalowych i szkla-

nych powodują, że w sieci przedstawicieli i dys-

trybutorów rozwijany jest system Paint Express 

Color Center, który zapewnia nieograniczoną 

różnorodność odcieni najróżniejszych wzorni-

ków lakierów.

Każdy kolor 
w wybranym odcieniu
W Polsce Hesse ma dziesięć punktów dostaw 

i usług serwisowych – w Gdańsku, Białymstoku, 

Szczecinie, Swarzędzu, dwa punkty w Warsza-

wie, w Dobrodzieniu, Nowej Soli, Wrocławiu, 

Rzeszowie.

– W Kalwarii Zebrzydowskiej naszym partne-

rem jest firma Laneko i jest to jeden z trzech najlepiej 

wyposażonych punktów w Polsce – mówi Janusz 

Rusiniak, area sales manager Hesse na teren 

Polski. – W tej firmie kompleksowo sprzedawane są 

wszystkie nasze produkty, ale także wszystkie wyro-

by, które można mieszać, poza lakierami wodoroz-

cieńczalnymi, czyli wszystkie systemy kryjące w la-

kierach poliuretanowych czy „specjalnych”. Sporym 

atutem jest dostępny na miejscu system mieszania 

bejcy. W rezultacie każdy klient z branży meblarskiej 

nie musi czekać aż jakiś produkt lakierniczy, dzięki 

któremu meble tego producenta będą się wyróżnia-

ły na rynku, będzie wykonany w firmowym centrum 

kompetencji w Hamm, bo na miejscu, w Kalwarii 

Zebrzydowskiej, w firmie Laneko, która dysponuje 

szerokim asortymentem komponentów, możliwe jest 

przygotowanie każdego koloru, w wybranym odcie-

niu czy połysku.

Można mieszać lakiery i bejce
Na wyposażenie tego Autoryzowanego Dystry-

butora Hesse Lignal składa się przede wszystkim 

automatyczny mieszalnik do farb Fast&Fluid 

Mix, automatyczny mieszalnik past, a także 

spektrofotometr firmy Datacolor.

– W zakresie sprzedaży farb i lakierów działa-

my od 2012 roku – mówi Marcin Mikołajczyk, 

właściciel firmy Laneko. – Sprzedajemy firmom 

meblarskim farby, lakiery, bejce firmy Hesse i na tym 

się koncentrujemy. Są to produkty wysokiej jakości, 

a niewątpliwie ważnym argumentem w sprzedaży 

tych farb jest certyfikat według normy B1 na lakiery 

trudnopalne. W jakimś stopniu odróżniamy się przez 

to od innych firm, które sprzedają standardowe la-

kiery do drewna, a my zaopatrujemy klientów, któ-

rzy produkują meble do obiektów użyteczności pu-

blicznej, czyli do restauracji, sklepów i takich miejsc 

jak dworce czy lotniska. Nasze produkty spełniają 

najwyższe wymagania w zakresie reakcji na ogień. 

Oczywiście też nie zaniedbujemy stolarzy, którzy 

produkują standardowe meble, schody, parkiety czy 

drzwi. Dostarczamy nasze produkty również produ-

centom frontów meblowych. Sprzedajemy im głów-

Automatyczny mieszalnik do farb Fast&Fluid 
Mix to jakby fabryka lakierów na miejscu.
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Określanie koloru i receptur
Kolejnym urządzeniem, które wyróżnia firmę La-

neko jako dystrybutora Hesse jest kupiony w ze-

szłym roku przenośny spektrofotometr. Jest to 

urządzenie, które służy do badania i definiowa-

nia koloru.

– Dzięki temu, gdy klient przychodzi do nas 

z próbką koloru, żeby go dorobić, jesteśmy w stanie 

rzeczywiście dokładnie go skomponować – mówi 

Łukasz Szafran, prezentujący działanie urządze-

nia w Laneko. – Umożliwia ono pomiar barwy lakie-

ru na różnych podłożach, w tym również na drewnie. 

Kolor jest sczytywany i dane trafiają do systemu 

komputerowego Paint Express. Jest w nim, zdefinio-

wana przez firmę Hesse, baza naszych produktów, 

czyli są wszystkie kolory pigmentów tworzących ko-

lor lakieru. Na podstawie wprowadzonych ze spek-

trofotometru danych próbki system sugeruje nam, 

jakiego poszczególnego pigmentu powinniśmy użyć 

i w jakiej ilości do produkcji oczekiwanej farby. Jest 

to urządzenie niezwykle przydatne, szczególnie przy 

większych projektach produkcyjnych, gdy tym sa-

mym materiałem lakierniczym trzeba pokryć wiele 

mebli. W ramach przygotowania produktu trzeba 

zawsze wykonać próbny natrysk, bo bez niego nie 

ma możliwości przekonania się, że udało się odtwo-

rzyć oczekiwany kolor. Dobór kolorów pigmentów, 

użytych w odpowiedniej ilości i we właściwej kolej-

ności, wymaga trochę pracy, a nawet poświęcenia, 

jednak zawsze udaje się spełnić oczekiwanie klienta. 

– Oprócz rozpoznawania kolorów przez spek-

trofotometr, z sugestią receptury, która jest możliwa 

do wykonania na bazie past i lakierów bazowych 

oraz dodatków, które są składową wszystkich emalii 

– dodaje Janusz Rusiniak – urządzenie nie prezen-

tuje jednej receptury, tylko na przykład sugeruje ich 

dziesięć i można sobie wybrać tę, która najbardziej 

pasuje do danego koloru, z uwzględnieniem wybra-

nego kryterium. Można określić, czy chce się mieć 

najtańszy materiał lakierniczy – wtedy system pro-

ponuje zastosowanie past najtańszych – albo okre-

ślić współczynnik delta, bo to jest kolejna funkcja, 

którą można sprawdzać kolory. Delta to zmierzona 

w kilku miejscach dana barwa, sczytana z dostar-

czonej próbki i porównana z barwą oryginalną oraz 

z barwą nowego produktu. Te współczynniki albo 

kwalifikują, albo dyskwalifikują przygotowany kolor, 

jeżeli współczynnik delta jest za wysoki w stosunku 

do oryginału i widoczna jest różnica w kolorystyce. 

Czasami te niuanse są tak małe, że ludzkie oko tego 

nie rozpozna, natomiast urządzenie widzi, że to nie 

jest ideał. Jest to też bufor bezpieczeństwa. W trak-

cie produkcji można sczytać aktualnie nakładany 

kolor z poprzednimi wykonaniami i porównać do 

poprzednich pokryć w tym kolorze, sprawdzając, czy 

zachowana jest granica tolerancji.  

Utwardzacz zmienia 
zastosowanie
– Jeżeli chodzi o kolor i farby kryjące, to ważnym 

atutem naszych produktów jest to, że nadają się 

one również do pokrywania elementów metalo-

wych – wymienia Marcin Mikołajczyk. – Mamy 

specjalny utwardzacz, który w takim przypadku 

jest dodawany do podstawowego lakieru, przez 

co przyczepność na elementach metalowych jest 

bardzo wysoka i spełnia wymagania. Jest to istotne 

ułatwienie pracy w firmach produkujących sprzęty 

Na podstawie danych ze spektrofotometru 
system określa recepturę składników 
oczekiwanego lakieru. 

nie lakiery bezbarwne, wielowarstwowe, emalie kry-

jące i cały asortyment materiałów lakierniczych do 

uszlachetniania drewna, płyt drewnopochodnych, 

w tym MDF i do forniru.

W zeszłym roku firma Laneko kupiła au-

tomatyczny mieszalnik do produkcji farb, co 

stworzyło możliwość ich wytwarzania na miej-

scu, zgodnie z wzornikiem producenta mebli czy 

przedstawioną próbką.

– Mamy mieszalnik do lakieru, w którym 

miesza się poszczególne kolory z oferty Hesse 

i z tego wychodzi gotowy, nowy produkt – mówi 

właściciel. – Drugim rozwiązaniem jest automa-

tyczny mieszalnik gotowych past i bezbarwnej 

bazy. Dzięki tej automatycznej maszynie możemy 

wykonywać  „metaliki”, czyli farby metaliczne. 

Rynkowa oferta konkurencji w tym zakresie jest 

skromna, więc producenci produktów meblowych 

stosują na drewno lakiery samochodowe, które 

nie spełniają wymogów bezpieczeństwa, a do 

tego są droższe. Lekceważy się fakt, że farby ze-

wnętrzne nie zawierają pewnych środków ochron-

nych, przez co mogą być trochę niebezpieczne dla 

zdrowia. My dzięki tej maszynie przygotowujemy 

wszystkie metaliki meblowe. Więc i tym się w ja-

kimś stopniu wyróżniamy, i nasze produkty są 

tańsze.  

W mieszalniku można tworzyć emalie w wy-

sokim połysku, natomiast nie ma takiej możliwo-

ści w placówkach stosujących system – lakier 

w lakierze. W nim, na bazie gotowych lakierów 

w 12 kolorach, w procesie mieszania w odpo-

wiednich proporcjach powstają nowe gotowe 

produkty.  

Ważnym parametrem bejcy firmy Hesse, 

który wyróżnia je na rynku, jest ich powtarzal-

ność oraz dłuższy czas otwarcia, przez co nie 

pozostawiają żadnych smug na elementach 

drewnianych. Jest to istotne dla producentów 

produkujących duże elementy wykończenia 

wnętrz, żeby na całej powierzchni występowało 

idealne, równe i powtarzalne pokrycie bejcą.

Paint Express oferuje prawie nieograniczoną 
różnorodność ustawionych odcieni 
najróżniejszych wzorników lakierów.
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Będzie mieszalnik lakierów wodnych
Firma Laneko działa na terenie południowej Polski. Codziennie wyjeż-

dżają z niej samochody w kierunku Krakowa i Bielska-Białej, dostarczając 

firmom produkty. Zamówienia dowożą również firmy logistyczne.

Firma sprzedaje coraz więcej systemów wodorozcieńczalnych o re-

cepturach ekologicznych, na bazie żywic akrylowych oraz poliuretanowo-

-akrylowych z wodą jako rozcieńczalnikiem.  

– Staramy się też nakłaniać klientów do lakierów wodnych i rozwijamy 

ich sprzedaż, choć dzisiaj nie jest to jeszcze duży procent ogólnej sprzedaży – 

mówi Marcin Mikołajczyk. – Nie ma parcia okolicznych, średnich i małych 

producentów mebli, żeby stosować lakiery wodne. Być może następna wspólna 

inwestycja z firmą Hesse, w postaci mieszalnika do lakierów wodnych, zwięk-

szy zainteresowanie tymi produktami przez meblarstwo. Jeżeli chodzi o lakiery 

parkietowe, to w 80 proc. sprzedawane są już lakiery wodne.

Każdego roku systematycznie zwiększa się sprzedaż i przybywa firm, 

które obsługuje Laneko. 

– Mamy ograniczoną powierzchnię magazynową i zapasy, ponieważ do-

stawy odbywają się kilka razy w tygodniu – wyjaśnia właściciel. – Korzysta-

my także z wielu szkoleń produktowych w siedzibie niemieckiej firmy, dlatego 

nasz skromny zespół pracowników dysponuje rozległą wiedzą o produktach, 

pozwalającą na prowadzenie poradnictwa oraz udzielanie pomocy w realizacji 

dużych projektów. A wręcz nieoceniona jest możliwość wykonania na miejscu 

próbnego natrysku i skomponowania każdego produktu lakierniczego w odpo-

wiednim odcieniu oraz dostarczenia do produkcji. •

– Każdego roku systematycznie zwiększamy 
sprzedaż i przybywa nam firm, które 
obsługujemy – mówi właściciel firmy Laneko.

wyposażenia wnętrz w postaci mebli drewnianych, w których są też konstrukcje 

metalowe. Wystarczy zmienić utwardzacz i ten sam produkt lakierniczy może 

być stosowany od razu na element metalowy, więc nie trzeba używać innych 

farb przemysłowych.  

– Dodajmy, że dzięki możliwościom mieszalników i dzięki dodatkom istnieje 

możliwość pokrywania tymi lakierami, przy użyciu specjalnego środka, także po-

wierzchni szklanych – dodaje Janusz Rusiniak. – W tej chwili w meblach coraz 

bardziej popularne są dodatki ze szkła, które pokrywa się lakierami, ale w tym 

przypadku nie muszą to być specjalne lakiery, tylko typowe meblowe, z odpo-

wiednim dodatkiem. Taki materiał lakierniczy można z powodzeniem wykonać 

w Laneko dzięki maszynie do mieszania produktów.  

– Ważnym atutem naszych farb jest też to, że żywotność mieszanki lakierni-

czej wynosi do 48 godzin – mówi Marcin Mikołajczyk. – Tam, gdzie są stoso-

wane pompy lakiernicze do natrysku, istnieje możliwość zachowania w instalacji 

lakieru kolorowego lub bezbarwnego. Po dodaniu następnego dnia kolejnej porcji 

farby, jest ona ciągle przydatna do produkcji. 

Ważną rzeczą jest jeszcze to, że firma Hesse ma swój wewnętrzny 

system Paint Express Color Center, w którym jest ponad 20 000 różnych 

receptur. To prawie nieograniczona różnorodność ustawionych odcieni 

najróżniejszych wzorników lakierów. Pozwala dobrać wymagany odcień 

według indywidualnej specyfikacji.

Próbka w archiwum
Dodatkową zaletą korzystania z usług takiego dystrybutora jak Laneko jest 

archiwizowanie każdego koloru, który jest wykonywany dla klienta. 

– Jest on zapisywany w formie papierowego dokumentu, jak i w bazie kom-

puterowej – dodaje Łukasz Szafran. – Bardzo często bywa, że klienci, którzy są 

zaopatrywani w lakiery przez inne firmy, mają problem, gdy przychodzą za dwa, 

trzy lata i nie wiadomo, jaki lakier był stosowany. My tego problemu nie mamy, 

bo opisujemy projekt, podajemy datę produkcji. Ponadto,  z każdej farby, którą 

wydajemy z firmy na zewnątrz, zawsze jest pobierana próbka, która jest archiwi-

zowana, wraz z wykonanym małym natryskiem. To powoduje, że zawsze jesteśmy 

powtarzalni. A klient ma gwarancję, że kolejna partia stołów czy frontów ma tę 

samą kolorystykę.  

Automatyczny mieszalnik gotowych past 
i bezbarwnej bazy pozwala wykonywać  „metaliki”, 

czyli farby metaliczne do pokrywania drewna.


