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16 WIELKOGABARYTOWYCH KOMÓR SUSZARNICZYCH

do powolnego dokładnego suszenia drewna, 

niepowodującego jego wewnętrznych przebarwień. 

Wysuszone drewno składowane jest w klimatyzowanej hali.

Drewno pochodzi z lasów certy#kowanych PEFC i FSC

Aktualna oferta specjalna
Wszystkie gatunki drewna KD±7-11%. Specjalne ceny przy zakupie minimum ½ samochodu ciężarowego

DREWNO BUKOWE – na życzenie – świeżo ścięte

26/32 mm buk, AB-B od € = 225,-/m3

45/52/55 mm buk, AB-B od € = 248,-/m3

65 mm buk, AB-B od € = 295,-/m3

26 mm dąb, B/AB, gat. na meble od € = 388,-/m3

26 mm dąb, BC-B, gat. na meble od € = 288,-/m3

40 mm dąb, BC-B, gat. na meble od € = 370,-/m3

52 mm dąb różany, A-AB od € = 558,-/m3

Nazwa zwyczajowa:

American black walnut
(Orzech Czarny) Juglans nigra

Inne spotykane nazwy: Black walnut, American walnut

Charakterystyka ogólna
Drewno bielu jest kremowobrązowe, drewno twardzieli 

jest od jasno do ciemnobrązowego z występującymi 

ciemniejszymi smugami barwnymi. Aby przyciemnić drewno 

bielu, stosuje się czasami zabieg parowania. Struktura drewna 

jest najczęściej prostowłóknista, choć może wystąpić 

barankowatość czy tez falistość włókien, co daje bardzo 

atrakcyjny i dekoracyjny rysunek.

Okleiny meblowe PCW   

Najważniejsze są walory w użytkowaniu
Okleiny PCW dla sektora meblarskiego wytwarzane przez LG Hausys są dystrybuowane na terenie Polski przez fi rmę Partner-
Bis. Koreański producent zapewnia pełną powtarzalność wzoru i barwy oklein dzięki zachowaniu małej tolerancji koloru i 
połysku w procesie produkcyjnym. Dzięki dobrze dobranym komponentom oraz szczegółowej kontroli jakości otrzymuje się 
wyrób zapewniający uzyskanie wysokiej wydajności i brak znaczących odpadów podczas produkcji frontów MDF.

Opr. Alicja Bagnucla-Rief

- Okleiny PCW służą do powlekania 

powierzchni na prasie membranowej 

lub bez membranowej. Jest to półpro-

dukt, a nie surowiec, wielowarstwowa 

struktura na bazie polichlorku winy-

lu, stosowana do oklejania płyt wió-

rowych, pilśniowych, sklejek i płyt 

MDF oraz innych materiałów prze-

znaczonych do produkcji drzwi, fron-

tów meblowych, listew dekoracyjnych 

i paneli ściennych. Są chętnie prezen-

towane w meblach kuchennych, ła-

Dostosowane do polskich 
potrzeb
Polski dystrybutor, fi rma Partner-Bis, 

rozszerzając swoją kolekcję magazyno-

wą, oparła się na wnikliwej analizie 

rynku, obserwacji aktualnych tenden-

cji i trendów w dziedzinie wzornictwa, 

a także na doświadczeniu uzyskanemu 

poprzez kontakty ze swoimi klientami, 

których życzenia i pomysły stara się ca-

ły czas spełniać. W magazynie w Drosz-

kowie koło Zielonej Góry znajduje się 

ponad 40 rodzajów oklein meblowych 

dostępnych w stałej sprzedaży. 

- Oferta jest ciągle doskonalona i roz-

szerzana. Już od wakacji dostępne są 

4 nowe dekory dające wspaniały efekt 

optyczny: dwa drewnopodobne z po-

przeczną strukturą, jeden fantazyjny 

i jeden w wysokim połysku z pigmen-

tem perłowym – dodaje Katarzyna 

Mroczek.

Dostępne grubości
Standardowa grubość oklein klasycz-

nych drewnopodobnych czy jedno-

barwnych to 0,40 mm, wysokich po-

łysków – 0,50 mm, ale w zależności od 

danej aplikacji grubość może być też 

niższa – 0,18-0,20 mm.

z Droszkowa koło Zielonej Góry – mó-

wi Katarzyna Mroczek.

Pełna powtarzalność
- Firma LG Hausys dba, aby produko-

wane okleiny były całkowicie zgod-

ne pod względem koloru i dekoru ze 

wzorem dostarczonym przez klienta 

oraz zapewnia całkowitą powtarzal-

ność w ramach kolejnych dostaw. Jest 

to możliwe dzięki zachowaniu małej 

tolerancji koloru i połysku w procesie 

produkcyjnym. Aby uniknąć proble-

mów z metamerią (2 okleiny, które wy-

glądają identycznie w świetle żarówki, 

mogą się różnić w świetle lampy jarze-

niowej czy w świetle dziennym), iden-

tyczność koloru i deseniu sprawdzana 

jest każdorazowo w różnych oświe-

tleniach. W ten sposób dostarczany 

jest klientom jednorodny produkt na-

wet wtedy, gdy pochodzi on z dostaw 

w ramach realizacji różnych, odległych 

w czasie zamówień – dodaje Katarzy-

na Mroczek.

Koreańska jakość
- Kuchnia ma być nie tylko ładna 

w odczuciu estetycznym, ale przynaj-

mniej w takim samym stopniu wy-

godna w użytkowaniu. Zdajemy sobie 

sprawę, że klient będzie ją użytkował 

przez wiele lat i po pierwszym wraże-

niu związanym z wyglądem doceni jej 

praktyczną funkcjonalność dopiero po 

pewnym czasie. Firma LG Hausys, pro-

dukując okleiny meblowe PCW, wy-

znaje zasadę dostarczania klientowi 

produktów najwyższej światowej ja-

kości. Do ich wytwarzania wykorzy-

stuje najlepsze składniki, co w połą-

czeniu z bardzo drobiazgową kontrolą 

jakości w procesie produkcyjnym gwa-

rantuje, że odbiorca otrzymuje wyrób 

zapewniający uzyskanie wysokiej wy-

dajności i brak znaczących odpadów 

podczas produkcji frontów MDF. Poza 

wysoką jakością użytkową wyróżniają 

się one także pięknym i bogatym wzor-

nictwem. Na terenie Polski ich dys-

trybucją zajmuje się fi rma Partner-Bis 

zienkowych oraz salonowych, mogą 

być stosowane zarówno w pionie, jak 

i poziomie. W sektorze meblarskim na-

dal wiodące są dekory drewnopodob-

ne - linearne (pozbawione sęków) pre-

zentujące wyraziste, pasiaste wzory 

drewna. Powyższe dekory dopasowa-

ne są kolorystycznie do występujących 

na rynku płyt laminowanych, dostar-

czanych przez czołowych producen-

tów – mówi Katarzyna Mroczek z fi r-

my Partner-Bis.

Partner-Bis pomaga klientom w realizacji bezpośrednich dostaw z zakładów w 

Korei, tzn. „door to door” w zakresie kolekcji magazynowej oraz indywidualnie 

wybranych wzorów.

Klient po pierwszym wrażeniu związanym z wyglądem doceni praktyczną funkcjonalność kuchni 
dopiero po pewnym czasie.  Fot. Partner-Bis

Polski dystrybutor, fi rma Partner-Bis, rozszerzając swoją kolekcję magazynową, oparła się na wnikliwej 
analizie rynku, obserwacji aktualnych tendencji i trendów w dziedzinie wzornictwa.  Fot. Partner-Bis

Do wytwarzania oklein PCW producent wykorzystuje najlepsze składniki, co w 
połączeniu z bardzo drobiazgową kontrolą jakości w procesie produkcyjnym.  

Fot. Partner-Bis


