NOWOŚCI

Folie LG Hausys
w małych ilościach

Wiele nowych propozycji rozszerzających aktualny program firmy
Partner-BIS zostało zaprezentowanych na tegorocznych targach ZOW
w Bad Salzuflen. Wśród nich istotne miejsce zajęły wyroby LG Hausys,
producenta, którego dbałość o jakość, serwis i kreatywność sprawiły,
że cieszy się renomą na całym świecie. Dostawca ten współpracuje
blisko z partnerami tworzącymi dekory, co daje mu możliwość
kreowania corocznie nowych wzorów, które często określają nowe
trendy we wzornictwie meblowym.

Niezależnie od stylu istotne jest, aby produkt zawierał
cechy czyniące go eleganckim, rustykalnym lub bardzo
zróżnicowanym. Przykładem tego jest zaprezentowany
dekor orzecha – Noce Marino. Ten żywy, wieloaspektowy wzór jest polecany specjalnie do wyposażenia biur
ze względu na jego „międzynarodową” estetykę. Mieszankę stylów odnajdziemy także w innych dekorach
drewnopodobnych, które teraz, podobnie jak dekory
jednobarwne, są oferowane również w wykończeniu z
wysokim połyskiem.
Znakomitą transparencją i płaskością powierzchni
odznaczają się, modne od kilku sezonów, folie PVC w
wysokim połysku, dzięki czemu znajdują wiele zastosowań w sektorze meblarskim. Charakteryzują się one
poza tym dużą odpornością chemiczną oraz znakomitą łatwością formowania termicznego i głębokiego tłoczenia, jak również innej obróbki mechanicznej (można
je giąć, ciąć, sztancować itd.). Program magazynowy
Partner-BIS lansuje cztery podstawowe kolory w wysokim połysku: biały, czarny, jaśmin i bordo oraz dekor
drewnopodobny zebrano.
Nowością w kolekcji są folie wysokopołyskowe z pigmentem perłowym: srebrnym, bordowym i czarnym.
Proponowane w tej grupie dekory drewnopodobne
niezmiernie realistycznie odzwierciedlają drewno. Dodatek perłowego pigmentu okazał się dużym sukcesem
i jest nadal bardzo popularny, podkreśla autentyczność
i naturalny wygląd. Efekt wizualny jest tym większy, jeżeli zostanie zastosowany w połączeniu z lakierami typu
soft touch (matowymi).
Dominującymi wśród jednolitych kolorów są obecnie
ciepłe tony czekoladowe (Cacao, Macchiato), przechodzące również w lżejsze barwy. Paleta ziemistych odcieni
może być uzupełniana przez przyciągające uwagę kolory,
od ciemnej do srebrnej szarości, takie jak: barwa kwarcu,
tytanu i lawy kwarcowej. Proponowana kolorystyka występuje w nowym wykończeniu powierzchni „Super Mat”,
www.meblarstwo.pl

który wiernie odzwierciedla efekt malowania. Dodatkowo oklejona powierzchnia jest bardzo trwała i około 3 razy bardziej odporna na wgniecenia niż HPL.
Katarzyna Mroczek z firmy Partner-BIS
mówi: „Niezwykle owocna sprzedaż oklein LG Hausys, poprzez prowadzony przez
naszą firmę stały magazyn jej produktów,
zachęciła tego producenta do istotnego
rozszerzania asortymentu folii i dalszego udogodnienia form jej zakupu. Profesjonalny sprzęt do przewijania i pakowania rolek umożliwi teraz klientom zakupy nawet niewielkich partii, tak potrzebnych dla promocji nowego wzornictwa, a
niewymagających angażowania dużych
środków finansowych”.
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Na początku tego roku firma PartnerBIS nawiązała współpracę z Moebelfolien Biesenthal (Niemcy) – producentem obrzeży melaminowych, folii finish,
folii przeciwprężnych oraz laminatów
CPL, aby, oprócz oklein PCV oraz papierów dekoracyjnych marki Chiyoda, oferować swoim klientom pozostały pakiet
produktów do tworzenia mebli.
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