Jakość, którą poczujesz

Herkules zaprasza…
… do współpracy z dostawcą, którego produkty sprawią, że Wasi klienci poczują jakość
Wszystkim nam brakuje czasu dlatego potrzebujemy chwili relaksu i efektywnego
wypoczynku. Pomóżcie spełnić oczekiwania Waszych klientów wybierając najwyższej jakości
sprężyny, które sprawią, że Wasze meble staną się źródłem niezastąpionego komfortu.
Przez ponad 50 lat działalności nasza firma stała się doświadczonym partnerem
przemysłu meblarskiego, koncentrując się głównie na dostawach do producentów mebli
tapicerowanych w Polsce, a także w całej Europie. Aktualnie oferujemy najwyższej jakości
sprężyny faliste, formatki Bonnell oraz formatki kieszonkowe zarówno do produkcji
mebli tapicerowanych jak i materacy. W roku 1998 staliśmy się częścią grupy AGRO międzynarodowego lidera w produkcji formatek sprężynowych i jesteśmy dumni z zaufania
jakim obdarzyły nas zarówno olbrzymie europejskie koncerny jak i średniej oraz małej
wielkości producenci mebli.
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długoterminową współpracę z obopólnym zyskiem? Niezależnie czy potrzebujecie
standardowych produktów, czy rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb,
doświadczony zespół Herkules jest do dyspozycji.
Herkules gwarantuje…
… najwyższą jakość surowców oraz produktów gotowych zatwierdzoną przez REACH (ECHA)
… profesjonalne procesy zgodne z wymaganiami ISO 9001:2008
… nieustające inwestycje w efektywne maszyny i wykwalifikowany personel
… rozsądne terminy realizacji zleceń, profesjonalne doradztwo i konkurencyjne ceny
Krótko mówiąc: Całościowy pakiet serwisowy zorientowany na potrzeby klientów.

Jakość, którą poczujesz

Formatki Bonnell
Okrągły talent w klasycznym formacie
Formatki Bonnell są prawdopodobnie najlepiej znanym i najbardziej uniwersalnym systemem do produkcji
mebli tapicerowanych oraz materacy. Dzięki swojemu kształtowi, sprężyny Bonnell są cenione za
progresywną sprężystość oraz bardzo dobrą cyrkulację powietrza. Herkules oferuje trzy linie produktowe
sprężyn Bonnell: Normal, Semi i Mini.
•

Normal: Klasyczny system Bonnell w wielu wariantach wymiarowych

•

Semi: Klasyczny system w wielu wariantach, wysokość dedykowana do mebli tapicerowanych

•

Mini: Klasyczny system o minimalnej wysokości sprężyn, do specjalnych zastosowań

4 - 5 zwoi

2,0 - 2,5 mm

70 - 145 mm

Ta linia produktów ma bardzo szeroki zakres możliwych wariantów specyfikacji.
Zapraszamy do kontaktu w celu uzgodnienia najbardziej optymalnej wersji.
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120 - 190 /m2

Formatki kieszonkowe
Dwie twarze komfortu
Formatki kieszonkowe oferują najwyższą elastyczność w wielu formatach. Każda sprężyna jest zapakowana
w materiałową kieszonkę, a następnie klejona do kolejnej kieszonki aby stać się formatką. Ten zaawansowany
system umożliwia indywidualną pracę poszczególnych sprężyn gwarantując idealne podparcie ciała.
Herkules oferuje dwa podstawowe rodzaje formatek kieszonkowych: Punktoflaex (klejony centralnie)
oraz Surface Bonded (z dodatkową tkaniną klejoną do formatki). Poza tym w ofercie znajdują się produkty
specjalne, na przykład: Multipockets, Interactive czy formatki bardzo niskiej wysokości.
•
		
•
		

Punktoflaex: Klejony centralnie, klasyczny i bardzo elastyczny system sprężyn kieszonkowych
oferujący bardzo dobre podparcie ciała w miejscu nacisku
Surface-Bonded: Optymalny kosztowo system z dodatkową tkaniną klejoną na obu powierzchniach
formatki, umożliwia łatwe dopasowanie wymiaru dla krótkich serii dając wiele oszczędności

5 - 6,5 zwoi

1,15 - 2,0 mm

80 - 180 mm

Ta linia produktów ma bardzo szeroki zakres możliwych wariantów specyfikacji.
Zapraszamy do kontaktu w celu uzgodnienia najbardziej optymalnej wersji.
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200 - 500 /m2

Sprężyny faliste
Długotrwała elastyczność dla mebli tapicerowanych
Sprężyny faliste są najbardziej trwałym systemem sprężyn dla mebli tapicerowanych. Długotrwała
elastyczność czyni ze sprężyn falistych idealne podparcie dla siedzisk wykonanych z użyciem systemów
Bonnell, piankowych lub kieszonkowych. Herkules oferuje dwa klasyczne systemy: Normal oraz XL, a także
wiele innych indywidualnych rozwiązań. W zależności od oczekiwanego komfortu oraz wysokości siedziska
oferujemy wersje płaskie oraz okrągłe sprężyn falistych w wielu wariantach długości.
•
		
•
		

Zig-Zag Normal: Standardowy system (> 20 fal / metr) oferuje idealną sprężystość
dla siedzisk oraz oparć
Zig-Zag XL: Optymalne wykorzystanie surowca (< 20 fal / metr) czyni ten system
idealnym rozwiązaniem dla masowej produkcji

21 - 25 / m

16 - 20 / m

Ta linia produktów ma bardzo szeroki zakres możliwych wariantów specyfikacji.
Zapraszamy do kontaktu w celu uzgodnienia najbardziej optymalnej wersji.
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Kontakt

Serdecznie zapraszamy!
Chętnie doradzimy i odpowiemy na zapytania.

Herkules Sp. z o.o.
Jastrowo, ul. Św. Walentego 44

Telefon +48 61 29 28 400

info@herkules.eu.com

64-500 Szamotuły

Fax

www.herkules.eu.com
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