65

4 / 2011

Papier dekoracyjny

Japońska jakość
Kolekcja papierów dekoracyjnych CHIYODA zawiera naturalnie odwzorowane drewno lub nowoczesne, abstrakcyjne
nadruki. W jej skład wchodzi ponad 1000 rodzajów wzorów do uszlachetniania powierzchni dekoracyjnych znajdujących
zastosowanie w przemyśle meblowym, produkcji paneli podłogowych i ściennych. CHIYODA oferuje klasyczne papiery
dekoracyjne, folie ﬁnish pre-impregnowane i postimpregnowane oraz folie cienkie o gramaturze 30-45g/m². Wszystkie
dekory mogą być dostępne jako papier melaminowy oraz folia.
Alicja Bagnucka-Rief
CHIYODA jest prywatną, japońską ﬁrmą posiadającą 2 zakłady produkcyjne: w Morgantown P.A. USA (od 1988r)
oraz w Belgii - Genk (od 1986r.), w którym znajduje główne centrum kreowania

designu.

Firma

dostarcza

papier dekoracyjny dla przemysłu
drzewnego i meblarskiego, jej produkty są stosowane do uszlachetniania
powierzchni zewnętrznych w meblach

folii dekoracyjnych używamy pięcioi siedmiokolorowych linii produkcyjnych i lakierniczych należących do
najwyższych światowych standardów
technicznych. Używamy różnych rodzajów lakierów, w tym także UV. Posiadamy również laboratoryjny linie
produkcyjne o szerokości 85 cm umożliwiające tworzenie partii próbnych –
dodaje Katarzyna Mroczek.

pokojowych, kuchennych oraz do laminowania podłóg i paneli ściennych.

Po pierwsze: fotograﬁa
cyfrowa

Jednoetapowa produkcja

- Doskonale wyposażony zakład
w Genk w połączeniu z zaangażowaniem, kreatywnością i ciągłym rozwojem pracowników, a także najnowszą
technologią, pozwalają osiągnąć wysokie rezultaty w drukowaniu papierów.
Oryginały są cyfrowo fotografowane
przy użyciu najnowocze-

- Folie CHIYODA są produkowane jednoetapowo na jednej maszynie, przez
co uzyskujemy krótki czas dostawy
i atrakcyjną cenę dla naszego klienta.
Firma posiada możliwość produkowania folii, które wiernie odzwierciedlają
naturalne drewno,
są one wykończone
nowoczesną powierzchnią nadającą efekt trójwymiarowości – jest
to kolekcja Reality
Line. Dla producentów CPL i HPL mamy
również nowy produkt
zwany Trend Line, dzięki niemu
za pomocą specjalnej folii istnieje możliwość otrzymania struktury,
np. kwiatów czy liFot. CHIYODA
nii na powierzchni
CPL i HPL – mówi Katarzyna Mroczek, kierownik działu design w ﬁrmie Partner-BIS, będącej dystrybutorem folii CHIYODA.

Maksymalna szerokość 223 cm
- Na cztero- i pięciokolorowej, wysoko
zmechanizowanej linii produkujemy
papiery dekoracyjne do impregnacji
melaminowej w maksymalnej szerokości 223 cm. Natomiast do produkcji

śniejszej
tec h nologii.
Istnieje możliwość
odseparowania, zmiany kolorów i wykonania retuszu. Na tym etapie rysunek może być
zatwierdzony przez ﬁnalnego klienta
jeszcze zanim cylinder drukujący zostanie wygrawerowany. Po akceptacji klienta dane cyfrowe są transmitowane do elektronicznej maszyny
grawerującej, aby ﬁnalnie zadrukować
cylinder i rozpocząć regularną produkcję. Wszystkie te czynności odbywają
się w Genk, co pozwala nam i naszym
klientom zaoszczędzić czas i pieniądze

„CYTAT”

Katarzyna Mroczek- kierownik działu design w firmie Partner-BIS

„Obecnie możemy zaobserwować rosnącą tendencję do częstej
zmiany mebli oraz elementów wystroju wnętrz. Zastosowanie
papierów dekoracyjnych pozwala na ochronę surowca
naturalnego jakim jest drewno. Produkty marki CHIYODA są
dostarczane na polskim rynku przez ﬁrmę Partner-BIS Sp. z o.o. z
siedzibą w Droszkowie k. Zielonej Góry.”
– informuje Katarzyna Mroczek.

zaczyna się już na wejściu - dokładnie sprawdzany jest papier bazowy,

Centrum Wzornictwa

barwniki i pozostałe surowce uży-

CHIYODA Europa posiada własne centrum designu oraz linie produkcyjne
zlokalizowane w jednym miejscu, co
pozwala opracowywać wszelkie pomysły centralnie i w krótkim czasie.
Projektanci i drukarze ﬁrmy nieustannie opracowują nowe wzory i rozwiązania.
- Nasze motto „quality before quantity” pozwala na dostarczanie wzorów,
które są atrakcyjne na rynkach w długim okresie czasu. Nasi designerzy nieustannie opracowują nowe trendy
i odpowiadają na pytania, co jest aktualne w obecnym sezonie – mówi Katarzyna Mroczek.

wane do produkcji. Dla naszej firmy jakość to nie tylko slogan, ale
top priorytet – komentuje Katarzyna
Mroczek.

Proekologiczni

Fot. CHIYODA

Dla ﬁrmy CHIYODA istotną sprawą jest
ochrona środowiska. Firma wprowa-

systemów lakierowych nie zawierają-

dziła przyjazne dla środowiska proce-

cych związków formaldehydów oraz

sy produkcyjne, stosuje tylko barwni-

ich pochodnych.

ki organiczne (wolne od pierwiastków

CHIYODA

metali ciężkich), a emisja formalde-

oczyszczalnią ścieków, która pozwala

hydów w oferowanych foliach zosta-

zutylizować wszystkie szkodliwe i tok-

ła zredukowana do minimum poprzez

syczne substancje. Od kwietnia 2001

używanie papierów bazowych oraz

zakład posiada certyﬁkat ISO 14001.

dysponuje

nowoczesną

Przede wszystkim jakość
i serwis
- Profesjonalny serwis jest podstawą
naszej filozofii. Począwszy od pomysłu, idei aż do rozwoju gotowego produktu, jednym z naszych najważniejszych celów jest wysoki standard.
Produkty CHIYODA odzwierciedlają
precyzję i know-how swoich pracowników, jest to nasz wspólny sukces.
Wszystkie nasze produkty przechodzą surową kontrolę, podczas której
sprawdzane są najistotniejsze paraFot. CHIYODA

metry wytrzymałościowe. Kontrola
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16 WIELKOGABARYTOWYCH KOMÓR SUSZARNICZYCH
do powolnego dokładnego suszenia drewna,
niepowodującego jego wewnętrznych przebarwień.

XXXESFXOPTUZMQM

Wysuszone drewno składowane jest w klimatyzowanej hali.
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Specjalizujemy się w produkcji tarcicy liściastej.
OFERTA: tarcica bukowa, dębowa, jesionowa
Zastosowanie: produkcja mebli, schodów oraz parkietu.
Wszystkie gatunki drewna w ofercie o wilgotności ±8 -12 %.
Specjalne ceny przy zakupie minimum ½ samochodu ciężarowego.

DREWNO pochodzi z lasów certyfikowanych PEFC i FSC

