MATERIAŁY I PÓŁPRODUKTY

Najwyższej jakości
okleiny LG Hausys
Firma LG Hausys, produkując okleiny meblowe PCV, wyznaje zasadę dostarczania klientowi produktów
najwyższej światowej jakości. Do ich wytwarzania wykorzystuje najlepsze składniki, co w połączeniu
z bardzo drobiazgową kontrolą w procesie produkcyjnym gwarantuje, że odbiorca otrzymuje wyrób
zapewniający uzyskanie wysokiej wydajności i brak znaczących odpadów podczas produkcji frontów
MDF. Poza wysoką jakością użytkową wyróżniają się one także pięknym i bogatym wzornictwem. Na
terenie Polski ich dystrybucją zajmuje się firma Partner-Bis z Droszkowa koło Zielonej Góry.

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. Są
one chętnie prezentowane w meblach kuchennych, łazienkowych oraz
salonowych, mogą być stosowane
zarówno w pionie, jak i poziomie. W
sektorze meblarskim nadal wiodące
są dekory drewnopodobne – linearne (pozbawione sęków), prezentujące wyraziste, pasiaste wzory drewna. Powyższe dekory dopasowane są
kolorystycznie do występujących na
rynku płyt laminowanych, dostarczanych przez czołowych producentów.
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
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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.
Standardowa grubość oklein klasycznych drewnopodobnych czy
jednobarwnych to 0,40 mm, wysokich połysków – 0,50 mm, ale w zależności od danej aplikacji grubość
może być też niższa – 0,18-0,20 mm.
Polski dystrybutor, firma PartnerBis, rozszerzając swoją 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 ponad 40
rodzajów oklein meblowych dostępnych w stałej sprzedaży. Oferta jest
ciągle doskonalona i rozszerzana.
Już od wakacji dostępne są 4
nowe dekory dające wspaniały efekt
optyczny: dwa drewnopodobne z
poprzeczną strukturą, jeden fantazyjny i jeden w wysokim połysku z pigmentem perłowym. Chamonix Oak
Saw Cut i Mirain Oak Saw Cut mają
poziomy nadruk z poprzecznym moletem w ciepłej tonacji czekoladowej
i beżowej. Digital Nature i Architex to
wysoki połysk z perłowym pigmentem oraz mat połączony z błyszczącym moletem tworzące niesamowity, trójwymiarowy efekt optyczny.
Ponadto Partner-Bis pomaga
klientom w realizacji bezpośrednich dostaw z zakładów w Korei,
tzn. „door to door” w zakresie kolekcji magazynowej oraz indywidualnie
wybranych wzorów.
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