TEMAT SPECJALNY – POWIERZCHNIE MEBLOWE

Połyskowe i matowe
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 kolejne propozycje
supermatowe (Innoface) oraz w wysokim połysku (PET i PCV) firmy LG Hausys.

LG Hausys, produkując
okleiny meblowe, wyznaje
zasadę dostarczania klientowi wyrobów najwyższej światowej jakości. Do ich wytwarzania wykorzystuje najlepsze
składniki, co w połączeniu z
bardzo drobiazgową kontrolą w procesie produkcyjnym
gwarantuje, że odbiorca otrzymuje produkt zapewniający
uzyskanie wysokiej wydajności i brak znaczących odpadów podczas produkcji frontów MDF.
Poza wysoką jakością użytkową wyróżniają się one także
pięknym i bogatym wzornictwem. Są chętnie wykorzystywane w meblach kuchennych,
łazienkowych oraz salonowych, mogą być stosowane
zarówno w pionie, jak i poziomie.
W sektorze meblarskim nadal wiodące są dekory zarówno drewnopodobne – linearne
(często pozbawione sęków),
mające wyraziste wzory drewna, jak też jednobarwne w wysokim połysku, szczególnie
uwielbiany przez wszystkich
kolor biały. Ostatnio można
także zauważyć rosnący trend
powierzchni jednobarwnych
supermatowych, stąd powstał
pomysł stworzenia dodatkowej kolekcji oklein nadających
przedmiotom efekt malowanego/woskowanego drewna.
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Wszystkie okleiny 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
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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.
Polski dystrybutor LG Hausys, firma Partner-BIS z Droszkowa koło Zielonej Góry, rozszerzając swoją kolekcję magazynową, oparła się na
wnikliwej analizie rynku, obserwacji aktualnych tendencji
i trendów w dziedzinie wzornictwa, a także na doświadczeniu uzyskanemu poprzez
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kontakty ze swoimi klientami, których życzenia i pomysły stara się cały czas spełniać.
W magazynie w Droszkowie
znajduje się ponad 50 rodzajów oklein meblowych dostępnych w stałej sprzedaży.
Oferta jest ciągle doskonalona i rozszerzana. 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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