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Różnorodność kolekcji oklein PVC marki LG Hausys pozwala
na niemal nieograniczoną kreatywność w zakresie pokrywania
powierzchni mebli. Producent dba również o to, aby każda
dostawa była całkowicie zgodna pod względem koloru i wzoru.
Firma Partner-BIS, zaopatrująca w produkty
wiele gałęzi przemysłu, w tym również branżę
meblarską, w ubiegłym roku została dystrybutorem oklein PVC koreańskiej marki LG Hausys. Są to produkty wielowarstwowe na bazie
polichlorku winylu, które mogą być stosowane 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 właściwości termoplastyczne można je bez trudu formować wokół
krawędzi, we frezach, zagłębieniach, czy na profilach. Cały element, łącznie z krawędziami, jest
oklejany w ciągu krótkiego cyklu na prasach
membranowych lub prasach bez zastosowania
membrany.
Kolekcja oklein PVC LG Hausys to różnorodne
kolory, nadruki, faktury i efekty uzyskane dzięki
uszlachetnianiu powierzchni, takie jak imitacja
drewna, powierzchnie perłowe, metaliczne, czy
na wysoki połysk. Różnorodność ta pozwala na
niemal nieograniczoną kreatywność w zakresie
pokrywania powierzchni mebli. Dodatkowe wykończenie okleinowanej powierzchni przez oklejenie jej folią ochronną lub powleczenie specjalną
warstwą lakieru zapewnia odporność na zarysowania, ścieranie lub oddziaływanie czynników
chemicznych (stosownie do wybranych kryteriów
norm DIN).

Dostępne w ofercie LG Hausys okleiny jednokolorowe (tzw. uni) mogą być jedno- lub kilkuwarstwowe, natomiast struktura oklein o dekorach drewnopodobnych lub fantazyjnych jest o wiele bardziej
skomplikowana. W tym przypadku bowiem produkowane są oddzielnie trzy warstwy: barwiona
warstwa podkładowa, warstwa drukarska oraz
transparentna warstwa zewnętrzna. Warstwa drukarska jest nadrukiem danego wzoru (dekoru),
który następnie wraz z pozostałymi warstwami
jest poddawany prasowaniu na gorąco. W wyniku
tego procesu następuje trwałe połączenie w okleinę
finalną przy jednoczesnym moletowaniu.
Jak zapewnia polski dystrybutor, firma LG Hausys dba o to, aby produkowane przez nią okleiny
były zgodne pod względem koloru i dekoru ze
wzorem dostarczonym przez klienta. Co więcej,
stara się, aby kolejne dostawy również odznaczały się powtarzalnością koloru i wzoru. Jest

to możliwe dzięki zachowaniu małej tolerancji
koloru i połysku w procesie produkcyjnym. Aby
uniknąć problemów z metamerią (dwie 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 klientom dostarczany jest jednorodny produkt nawet wtedy, gdy
pochodzi on z dostaw w ramach realizacji różnych, odległych w czasie zamówień.
Standardowa grubość oklein klasycznych drewnopodobnych, czy jednobarwnych wynosi 0,40
mm, a wysokich połysków – 0,50 mm, ale w zależności od danej aplikacji grubość może być też
niższa – 0,18-0,20 mm.
W magazynie Partner-BIS w Droszkowie koło
Zielonej Góry znajduje się ponad 40 rodzajów
oklein meblowych dostępnych w stałej sprzedaży.
Oferta ta jest ciągle rozszerzana – m.in. we wrześniu pojawiły się trzy nowe okleiny: cherry, wenge
bengui oraz walnut.
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.
•

Nowe dekory wprowadzone jesienią do kolekcji oklein PVC marki LG Hausys (są dostępne
w stałej sprzedaży, można je nabyć zarówno w rolkach pełnych, jak i konfekcjonowanych):
Cherry – dekor o wybarwieniu klasycznego koniaku i eleganckim usłojeniu, szczególnego uroku nabiera pokryty patyną. Przeznaczony głównie do stylowych mebli kuchennych.
Wenge Bengui – prosta, wyraziście prążkowana struktura o stonowanym wybarwieniu brązowo-czarnym. Idealnie komponuje się z kolorami jednobarwnymi w tonacji ziemi (brąz, beż,
piasek). Dekor może być stosowany w pionie.
Walnut – elegancki rysunek drewna o ciepłym wybarwieniu. Jasnobrązową kolorystykę przeplatają pojedyncze, lekko falujące ciemniejsze odcienie wzdłuż dekoru, nadając strukturze głębi i oryginalnego wyglądu. Bardzo ładnie komponuje się zarówno na meblach klasycznych, jak
i na nowoczesnych, prostych bryłach.
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