PREZENTACJE

LG Hausys Decofoil
Dekoracyjne folie PCV dla wnętrz – LG Hausys Decofoil – to produkty stworzone przez koreański
koncern LG. Do ich produkcji stosowane są zaawansowane technologicznie procesy drukowania,
które pozwalają stworzyć powierzchnie odporne na zarysowania, doskonale naśladujące piękno
drewna oraz posiadające wysoki połysk. Ponad 1000 cylindrów drukujących i 110 wytłaczających
walców umożliwia uzyskanie zamierzonego efektu wzorniczego.

Linie produkcyjne LG Hausys posiadają szybki program
dopasowywania kolorów, co pozwala dostarczyć klientom
próbki nowych kolorów w terminie do 4 tygodni i tworzyć
liczne wzory na specjalne zamówienie. Wykorzystana wiodąca technologia produkcji pozwala generować folie typu
High Gloss, które obecnie są jednymi z najbardziej poszukiwanych na rynku. Z kolei nowa technologia druku i nakładania wzorów umożliwia tworzenie dekorów typu 3D, nadających trójwymiarowy efekt powierzchni, nanoszenie efektów
perłowych, metalicznych, a także matowych.

Nature Skin

Kandy Jacaranda

W zakresie zgodności dekorów LG współpracuje z wiodącymi producentami płyt i papierów dekoracyjnych, dzięki czemu, co jest bardzo istotne, może oferować folie mające
swój odpowiednik na korpusach mebli. Opracowywanie nowych folii rozpoczyna się zawsze od przeglądu aktualnych,
światowych trendów i badań rynku. Stworzony na tej podstawie wzór przechodzi testy laboratoryjne, selekcję oraz
wstępną produkcję.
Najnowsza kolekcja firmy LG Hausys zostanie zaprezentowana na lutowych targach półfabrykatów i akcesoriów meblowych ZOW w Bad Salzuflen. Będzie to bogata paleta dekorów podkreślająca naturalny charakter drewna, w której
wykorzystane zostaną różnorodne motywy, począwszy od
nielicznych drobnych sęków poprzez różnorodne usłojenie
i kolorystykę do coraz mocniejszych akcentów o kontrastowym przebarwieniu i zadruku. Dekory będą mogły znaleźć
zastosowanie zarówno w aplikacji pionowej, jak i poziomej.

Clifton Walnut

Noce Bourgogne

Firma Partner-BIS, dystrybutor produktów LG Hausys, zapewnia ciągłość dostaw folii ze swojego magazynu w Droszkowie oraz wspiera wszystkich klientów dokumentacją techniczną, wzornikami oraz próbkami.
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