TEMAT SPECJALNY – FOLIE I LAMINATY
ważyć, czy jest sens inwestować w
lakiernię, co jest kosztowne, mając
możliwość stosowania gotowych,
lakierowanych arkuszy forniru w
najwyższej dostępnej jakości.
Na koniec jeszcze warto przypomnieć, iż Alpi, prawdopodobnie
jako jedyny producent fornirów modyfikowanych, zarówno surowych,
jak i na laminacie, oferuje certyfikację wyrobów końcowych ze względu na emisję szkodliwych chemikaliów (formaldehydów) podczas
obróbki i końcowego użytkowania
przez międzynarodową instytucję
CATAS. Dbałość o środowisko naturalne to także priorytet producenta,
surowce są pozyskiwane z certyfikowanych lokalizacji i odnawialnych
przestrzeni leśnych, co potwierdzają certyfikaty SGS i FSC oraz współpraca z międzynarodowymi fundacjami takimi jak TFT (Tropical Forest
Trust).
Alpikord oraz inne produkty firmy Alpi dostarcza na terenie Polski
firma Atpol z Piaseczna.
(tp)

Okleiny LG Hausys
Okleiny PCV służą do powlekania powierzchni na prasie membranowej lub
bezmembranowej. Jest to półprodukt, a nie surowiec, wielowarstwowa struktura
na bazie polichlorku winylu stosowana do oklejania płyt wiórowych, pilśniowych,
sklejek i płyt MDF oraz innych materiałów przeznaczonych do produkcji drzwi,
frontów meblowych, listew dekoracyjnych i paneli ściennych.

Ze względu na swoje termoplastyczne właściwości
okleiny PCV można – w odróżnieniu od innych laminatów pochodnych papierów żywicowanych – bez trudu
formować wokół krawędzi, we frezach, zagłębieniach
czy na profilach. Cała widoczna nośna część elementu
łącznie z krawędziami oklejana jest w ciągu krótkiego
cyklu na prasach membranowych lub prasach bez zastosowania membrany. Dzięki pigmentom i nadrukom
oklein, nadawaniu różnych faktur czy uszlachetnianiu
powierzchni różnorodnymi efektami (imitacje drewna,
powierzchnie perłowe, metaliczne, na wysoki połysk)
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możliwa jest nieograniczona kreatywność w zakresie
pokrywania powierzchni.
Dodatkowe wykończenie powierzchni poprzez oklejanie folią ochronną lub powleczenie specjalną warstwą
lakieru zapewnia odporność na zarysowania, ścieranie
czy oddziaływanie czynników chemicznych, stosownie
do wybranych kryteriów norm DIN.
Okleiny jednokolorowe (tzw. uni) mogą być jedno- lub kilkuwarstwowe, struktura oklein o dekorach
drewnopodobnych lub fantazyjnych jest o wiele bar-
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dziej skomplikowana. W tym przypadku produkowane są oddzielnie trzy warstwy: barwiona
warstwa podkładowa, warstwa drukarska oraz
transparentna warstwa zewnętrzna. Warstwa
drukarska jest nadrukiem danego wzoru (dekoru), a następnie wraz z pozostałymi warstwami
poddawana prasowaniu na gorąco, w wyniku
czego następuje ich trwałe połączenie w okleinę finalną przy jednoczesnym moletowaniu.
Firma LG Hausys dba, aby produkowane
okleiny były całkowicie zgodne pod względem
koloru i dekoru ze wzorem dostarczonym przez
klienta oraz zapewnia całkowitą powtarzalność
w ramach kolejnych dostaw. Jest to możliwe
dzięki zachowaniu małej tolerancji koloru i połysku w procesie produkcyjnym. Aby uniknąć
problemów z metamerią (2 okleiny, które wyglądają identycznie w świetle żarówki, mogą
się różnić w świetle lampy jarzeniowej czy w
świetle dziennym), identyczność koloru i deseniu sprawdzana jest każdorazowo w różnych
oświetleniach. W ten sposób dostarczany jest
klientom jednorodny produkt nawet wtedy, gdy
pochodzi on z dostaw w ramach realizacji różnych, odległych w czasie zamówień.
Poza wysoką jakością użytkową okleiny LG
Hausys wyróżniają się także pięknym i bogatym
wzornictwem.
Polski dystrybutor, firma Partner-Bis, przygotowując kolekcję magazynową, oparła się na
wnikliwej analizie rynku, obserwacji aktualnych
tendencji i trendów w dziedzinie wzornictwa, a
także na doświadczeniu uzyskanemu poprzez
kontakty ze swoimi klientami, których życzenia
i pomysły stara się cały czas spełniać. W magazynie w Droszkowie koło Zielonej Góry znajduje się około 40 rodzajów oklein meblowych dostępnych w stałej sprzedaży. Oferta jest ciągle
doskonalona i rozszerzana. Już w najbliższym
czasie zostanie włączonych do niej następnych
10 ciekawych dekorów. Będą to wzory zgodne ze wzornictwem lansowanym przez światowych liderów w produkcji papierów dekoracyjnych, między innymi: Coimbra, Orzech Marino,
Orzech Clifton, Orzech Athena, Złota Śliwa.
Folie będą dostępne również w wersji na wyso-

ki połysk, co pozwoli uzyskać wspaniały efekt optyczny oklejonych powierzchni.
Partner-Bis pomaga klientom w realizacji bezpośrednich dostaw z zakładów w Korei, tzn.„door to door” w zakresie kolekcji
magazynowej oraz indywidualnie wybranych wzorów.
(km)
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