MATERIAŁY I PÓŁPRODUKTY

Specjalna kolekcja
LG Hausys
Firma Partner-Bis uważnie obserwuje rynek meblowy, dzięki czemu stale
poszerza swój asortyment o nowe, atrakcyjne produkty. Jej program
termoplastycznych oklein meblowych wzbogacił się o następnych dziewięć folii
drewnopodobnych w wysokim połysku (Print High Gloss) firmy LG Hausys.

Nowe propozycje to specjalna kolekcja nowoczesnych dekorów dostępnych na zamówienie w rolkach po
100 mb. Znalazły się w niej następujące wzory: Noce Athena, Planked Pearwood, Cherry, Noce Marino, Blacked

Washed Oak, Graphite Miracosa Pearwood, Kandy Jakaranda, Dark Soft Macassar i Soft Macassar.
Oferta jest skierowana do szerokiej grupy producentów mebli. Folie na wysoki połysk są bowiem obecnie
chętnie wykorzystywane w meblach kuchennych, łazienkowych oraz salonowych, mogą być stosowane zarówno w pionie, jak i poziomie.
W aktualnych kierunkach wzorniczych dekory drewnopodobne – linearne (pozbawione sęków), prezentujące wyraziste, pasiaste wzory drewna – są obecnie na
topie. Wprowadzona kolekcja wpisuje się w ten trend i
jest jednocześnie dopasowana kolorystycznie do występujących na rynku płyt laminowanych dostarczanych
przez czołowych producentów.
Dekoracyjne folie PCV firmy LG Hausys to produkty
stworzone przez koreański koncern LG. Do ich produkcji stosowane są zaawansowane technologicznie procesy drukowania, które pozwalają stworzyć powierzchnie
odporne na zarysowania, doskonale naśladujące piękno
drewna oraz posiadające wysoki połysk. Ponad 1000 cylindrów drukujących i 110 wytłaczających walców umożliwia uzyskanie zamierzonego efektu wzorniczego.
Linie produkcyjne LG Hausys posiadają szybki program dopasowywania kolorów, co pozwala dostarczyć
klientom próbki nowych kolorów w terminie do 4 tygodni i tworzyć liczne wzory na specjalne zamówienie. Wykorzystana wiodąca technologia produkcji pozwala generować folie typu High Gloss, które obecnie są jednymi z najbardziej poszukiwanych na rynku. Z kolei nowa
technologia druku i nakładania wzorów umożliwia tworzenie dekorów typu 3D, nadających trójwymiarowy
efekt powierzchni, nanoszenie efektów perłowych, metalicznych, a także matowych.
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W zakresie zgodności dekorów LG współpracuje z
wiodącymi producentami płyt i papierów dekoracyjnych,
dzięki czemu, co jest bardzo istotne, może oferować folie
mające swój odpowiednik na korpusach mebli.
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