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NOWOŚCI

Obaj wymienieni producenci intensyw-
nie promują swoje najnowsze wzory na naj-
popularniejszych wystawach oraz targach 
światowych, można je było zobaczyć mię-
dzy innymi na ZOW w Bad Salzuflen czy In-
terzum w Kolonii.

Propozycje wzornicze na rok 2009/2010 
to bogata paleta dekorów przechodząca 
od łagodnych tonacji barw ziemi, popie-
lu, jasnego beżu i różu poprzez kolory co-
raz ciemniejsze , bardziej kontrastowe, do 
mocnych, ale ciepłych odcieni brązu i czer-
ni. Nadal bardzo popularny jest wysoki po-
łysk, zarówno w dekorach jednobarwnych, 
typowo kontrastowych, takich jak czarny i 
biały, jak i drewnopodobnych, na zasadzie 
powrotu do lat 60., do eleganckich, ciem-
nych mebli lakierowanych, wykonywanych 
w takich dekorach jak dąb czy orzech.

Dzisiejsze, bardzo intensywne tempo ży-
cia skłania nas do poszukiwania spokoju i 
azylu bezpieczeństwa. Każdy człowiek jest 
inny i wymaga indywidualnego traktowa-
nia. Partner-Bis dzięki wyselekcjonowane-
mu wzornictwu potrafi dostarczy wrażeń 
emocjonalnych każdemu. Szukamy wyci-
szenia, pragniemy przenieść do naszych 
domów elementy występujące w naturze: 

kamień, drewno, rośliny, rzeczy, na których 
oglądanie niewiele wystarcza nam czasu po 
ciężkim dniu pracy. Delikatne rysunki drew-
na dębowego, buka czy jesionu tworzą at-
mosferę równowagi i spokoju, a wykończe-
nie powierzchni strukturą drobnych porów, 
pęknięć oddaje w pełni naturalność surow-
ca. Umieszczanie elementów bielu, to jest 
jaśniejszego odcienia drewna, doskona-
le podkreśla naturalny charakter dekorów, 
przykładem tego są ciepłe, słoneczne Na-
tural Walnut i White Pine. Natomiast duże 
„kwiaty” Amber Oak dodają energii i ele-
gancji. Ciepłe, słomkowe wybarwienie oraz 
oranże przeplatają się z kolorem białym, 
szarym, zielonym czy brązowym, tworząc 
niesamowity kalejdoskop barw – jest to wi-
doczne w Mersey Oak, Kiron.

Bogata różnorodność nakładanych 
struktur, na przykład Reality Line w przy-
padku papierów dekoracyjnych czy Mira-
in na okleinach PCV, dodatkowo wzmacnia 
końcowy efekt wizualny produktów, które-
go zadaniem jest zbliżenie do naturalnego 
drewna lub forniru.

Firma Parter-Bis zaprasza do obejrzenia 
najnowszych propozycji wzorniczych na jej 
stoisku podczas targów Meble 2009 w Po-
znaniu.

Bliżej natury
Firma Partner-Bis dostarcza surowce i półfabrykaty na rynek meblarski od ponad 15 

lat. Jest partnerem handlowym firmy Chiyoda Europa, produkującej zadrukowany 

papier dekoracyjny oraz od niedawna dystrybutorem termoplastycznych oklein 

meblowych do pras próżniowych i membranowych marki LG Hausys. Najnowsze 

osiągnięcia techniki oraz rosnąca konkurencja na światowym rynku papierów oraz 

oklein przyczyniły się do znacznego rozwoju wzornictwa tego segmentu produktów.
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