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PREZENTACJE

Okleiny PCV służą do powleka-
nia powierzchni na prasie memb-
ranowej lub bezmembranowej. Jest 
to półprodukt, a nie surowiec, wie-
lowarstwowa struktura na bazie 
polichlorku winylu, stosowana do 

Ze względu na swoje termopla-
styczne właściwości okleiny PCV 
można – w odróżnieniu od innych 
laminatów pochodnych papierów 
żywicowanych – bez trudu formo-
wać wokół krawędzi, we frezach, za-
głębieniach czy na profilach. Cała 
widoczna nośna część elementu 
łącznie z krawędziami oklejana jest 
w ciągu krótkiego cyklu na prasach 
membranowych lub prasach bez 
zastosowania membrany. Dzięki 
pigmentom i nadrukom oklein, na-
dawaniu różnych faktur czy uszla-
chetnianiu powierzchni różnorod-
nymi efektami (imitacje drewna, 
powierzchnie perłowe, metaliczne, 
na wysoki połysk) możliwa jest nie-
ograniczona kreatywność w zakre-
sie pokrywania powierzchni.

Dodatkowe wykończenie po-
wierzchni poprzez oklejanie folią 
ochronną lub powleczenie specjal-
ną warstwą lakieru zapewnia od-
porność na zarysowania, ścieranie 
czy oddziaływanie czynników che-
micznych, stosownie do wybranych 
kryteriów norm DIN.

Okleiny jednokolorowe (tzw. uni) 
mogą być jedno- lub kilkuwarstwo-
we, struktura oklein o dekorach 
drewnopodobnych lub fantazyj-
nych jest o wiele bardziej skompli-
kowana. W tym przypadku produ-
kowane są oddzielnie trzy warstwy: 
barwiona warstwa podkładowa, 
warstwa drukarska oraz transparen-
tna warstwa zewnętrzna. Warstwa 
drukarska jest nadrukiem danego 

Koreańskie okleiny PCV
spod znaku 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 jakości 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.

LG Hausys Canberra Oak

LG Hausys Leman Oak LG Hausys Wenge

LG Hausys Rustic Apple

oklejania płyt wiórowych, pilśnio-
wych, sklejek i płyt MDF oraz in-
nych materiałów przeznaczonych 
do produkcji drzwi, frontów meblo-
wych, listew dekoracyjnych i paneli 
ściennych.
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reklama

wzoru (dekoru), a następnie wraz z 
pozostałymi warstwami poddawa-
na prasowaniu na gorąco, w wyni-
ku czego następuje ich trwałe połą-
czenie w okleinę finalną przy jedno-
czesnym moletowaniu.

Firma LG Hausys dba, aby pro-
dukowane okleiny były całkowi-
cie zgodne pod względem koloru 
i dekoru ze wzorem dostarczonym 
przez klienta oraz zapewnia całko-
witą powtarzalność w ramach kolej-

LG Hausys Cherry Luce

Droszków, ul. Dębowa 26    tel. +48 68 32 75 398
66-003 Zabór     fax +48 68 32 75 037
partnerb@partner-bis.pl

nych dostaw. Jest to możliwe dzięki 
zachowaniu małej tolerancji koloru 
i połysku w procesie produkcyjnym. 
Aby uniknąć problemów z metame-
rią (2 okleiny, które wyglądają iden-
tycznie w świetle żarówki, mogą się 
różnić w świetle lampy jarzeniowej 
czy w świetle dziennym), identycz-
ność koloru i deseniu sprawdzana 
jest każdorazowo w różnych oświet-
leniach. 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 kla-
sycznych drewnopodobnych czy 
jednobarwnych to 0,40 mm, wyso-
kich połysków – 0,50 mm, ale w za-
leżności od danej aplikacji grubość 
może być też niższa – 0,18-0,20 mm.

Polski dystrybutor, firma Partner-
Bis, przygotowując kolekcję ma-
gazynową, oparła się na wnikliwej 
analizie rynku, obserwacji aktual-
nych tendencji i trendów w dziedzi-
nie wzornictwa, a także na doświad-
czeniu uzyskanemu poprzez kon-
takty ze swoimi klientami, których 

życzenia i pomysły stara się cały 
czas spełniać.

W magazynie w Droszkowie koło 
Zielonej Góry znajduje się ponad 
30 rodzajów oklein meblowych do-
stępnych w stałej sprzedaży. Oferta 
jest ciągle doskonalona i rozszerza-
na. Już we wrześniu będą dostępne 
3 nowe okleiny w wysokim połysku 
z pigmentem perłowym w kolorach: 
bordowym, czarnym i srebrnym, 
które pozwalają uzyskać wspaniały 
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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