50

przegląd meblarski

marzec 2010 KURIERDRZEWNY

!"#$%&$&'%(")*&+%,#"-%&./&0123*3

!"#$%&"$'($)&*+',$'-&./)#0'12,)3
4&5,16"78&9)+*&"&:1("78;&3%)-$3&$&()%1<*-="78&3>)1-$6*;&?%&./&0123*3&+1&'",)@&)%="+A&=1&B16*+&7-$%B$%&C&
+D-$&E1<1)F*=1&G)"BF%(&F&9)+*&H1)<=%)4IJKL&4&I#$3(1&-3>D6>)1B1&9)+*&./&F&>1)<=%)1+$&<-")F@B*+$&'%(")*&'1:%&
+"?#$-"78&()%"-1=$1&B")"BF=$%&="-*BM&-F")D-;&(<D)%&BFA3<"&"()%7#1:@&<)%='*&-%&-F")=$B<-$%&+%,#"-*+L

4&%5'67'8$3/2/

4&%5'67'8$3/2/

Mieszanka stylów i dekory
w wysokim połysku
- Niezależnie od stylu dekoru istotne
jest, aby produkt zawierał cechy czyniące go eleganckim, rustykalnym lub
bardzo zróżnicowanym – dodaje Katarzyna Mroczek. - Przykładem jest
dekor orzecha – Noce Marino. Ten
żywy, wieloaspektowy wzór jest polecany szczególnie 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.
Ciągle popularne folie PVC
Modne od kilku sezonów folie PVC
w wysokim połysku odznaczają się znakomitą transparencją i płaskością powierzchni, dzięki czemu znajdują wiele zastosowań w sektorze meblarskim.
Poza tym posiadają dużą odporność
chemiczną oraz znakomitą łatwość formowania termicznego i głębokiego tłoczenia, jak również innej obróbki mechanicznej (gięcie, cięcie, sztancowanie
itd.). Program magazynowy PartnerBIS zawiera cztery podstawowe kolory występujące w wysokim połysku:
biały, czarny, jaśmin i bordo oraz dekor
drewnopodobny: zebrano. Nowością
w kolekcji są folie wysoko połyskowe
z pigmentem perłowym- srebrny, bordo i czarny.
Jeszcze bardziej autentyczne
Dekory drewnopodobne niezmiernie
realistycznie odzwierciedlają naturalne drewno.
- Dodatek perłowego pigmentu okazał się dużym sukcesem i jest nadal
bardzo popularny, podkreśla autentyczność i naturalny wygląd – mówi
Katarzyna Mroczek. - Efekt wizualny jest jeszcze większy, jeżeli zostanie
zastosowany w połączeniu z lakierami
typu soft touch – lakiery matowe.
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Odporniejsze niż HPL
- Dominującymi wśród jednolitych
kolorów są obecnie ciepłe tony czekoladowe, takie jak Cacao, Macchia-
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to, przechodzące również w lżejsze
wybarwienia – informuje Katarzyna
Mroczek. - Paleta ziemistych tonów
może być uzupełniana przez przyciągające uwagę jednobarwne kolory od
ciemnej do srebrnej szarości, takie jak:
barwa kwarcu, tytanu i lawy kwarcowej. Zaproponowane barwy występują
w nowym wykończeniu powierzchni
„Super Mat”, który wiernie odzwierciedla efekt malowania. Dodatkowo oklejona powierzchnia jest bardzo
trwała i około 3 razy bardziej odporna
na wgniecenia niż HPL.
Możliwe zakupy niewielkich partii
- Niezwykle owocna sprzedaż oklein
LG Hausys, prowadzona przez stały
magazyn produktów, zachęciła naszego partnera do istotnego rozszerzania
asortymentu folii i dalszego udogodnienia form jej zakupu – podsumowuje Katarzyna Mroczek. - Profesjonalny sprzęt do przewijania i pakowania

rolek, jaki aktualnie posiadamy, umożliwia klientom zakupy nawet niewielkich partii, tak potrzebnych dla
promocji nowego wzornictwa, a niewymagających angażowania dużych
środków finansowych.
Szeroki asortyment u jednego
dystrybutora
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,
papierów dekoracyjnych marki Chiyoda oraz dekorów LG Hausys oferować swoim klientom jeszcze szerszy
pakiet produktów do tworzenia mebli. Szereg nowych propozycji, które
rozszerzą aktualny program PartnerBIS, został zaprezentowany na targach
ZOW 2010 w Bad Salzuflen.
(aBr)
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hurtownia
tarcicy
suchej

tarcica iglasta
tarcica liściasta
tarcica egzotyczna
płyta klejona
tarcica stelażowa
elementy meblowe

KUBI S.C. Kujawa, Bieniek
ul. Słoneczna 33, Gdynia, tel/fax: +48 58 624 22 21
mail: biuro@kubisc.pl

Przedstawiciel w Polsce

oferuje:

TARCICĘ KRAJOWĄ
TARCICĘ EGZOTYCZNĄ
Największy wybór
Stały zapas
62-020 Swarzędz, ul. Cmentarna 7
tel. 061 651 54 67, 0601 576 358
faks 061 651 13 32
email: tarcica@maborspj.pl

Wykonujemy meble pod indywidualne zamówienie

