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Płyty i fronty z nowatorskim
profilowaniem krawędzi
W MELACO, w oparciu o współpracę z renomowanym dostawcą, wdrażane
są do produkcji płyty i formatki meblowe w klasie PREMIUM.
– Elementy meblowe z tej linii produktowej mogą rywalizować z najwyższej jakości
komponentami wykonanymi w technologii lakierowania – mówią przedstawiciele firmy.
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a podstawie decyzji Urzędu Patentowego RP firmie MELACO z Nowej
Soli (woj. lubuskie) został udzielony
patent: P.398492 pt. „Sposób jednoczesnego
wytwarzania różniących się kształtem elementów o jednolitym wybarwieniu, deseniu
i fakturze”.
– W oparciu o nową technologię wytwarzamy i dostarczamy wyroby do naszych klientów
od niespełna roku - informuje Dariusz Piotrowski, wiceprezes Melaco. – Klienci cenią
wysoką jakość i dużą różnorodność oferowanych
formatek meblowych i profili w wykończeniu
połyskowym. Obecnie naszą ofertę rozszerzamy
w kierunku najbardziej wymagających odbiorców. W oparciu o współpracę z renomowanym
dostawcą wdrażamy do produkcji płyty i formatki meblowe w klasie PREMIUM. Płyty i elementy
meblowe z tej linii produktowej mogą rywalizować z najwyższej jakości komponentami wykonanymi w technologii lakierowania.
Na uwagę zasługuje fakt, że nowa kolekcja płyt MELACO w niespotykanych kolorach spotkała się z dużym zainteresowaniem rynku.
– Szereg z naszych propozycji znalazło się
w ofercie producentów mebli lub są z nich przygotowywane prototypy mebli na przyszłoroczne
targi Meble Polska w Poznaniu – mówi Dariusz
Piotrowski.

Różnorodne wykończenie krawędzi płyt COMPLETE SKIN.

Ponadto w bieżącym roku MELACO rozpoczęło prace nad wdrożeniem i certyfikacją
FSC. W wyniku pomyślnie przeprowadzonego audytu otrzymało ten certyfikat.
– Certyfikacja FSC była ważnym działaniem,
ponieważ znaczna część naszych klientów dostarcza wyroby do odbiorców, dla których posiadanie takiego certyfikatu jest standardem – komentuje Dariusz Piotrowski.
W nawiązaniu do informacji, które
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MELACO opublikowało w sierpniowym wydaniu „Meblarstwa – Komponentów i Technologii”, a dotyczącej programu płyt i frontów
meblowych wykonanych w takim samym
deseniu i takiej samej fakturze powierzchni,
pojawiły się nowe propozycje w tym zakresie.
Najnowsze wyroby z programu MULTIFORM
to wstęgi z podłużnymi krawędziami typu
postforming i fronty meblowe profilowane
w ten sam sposób. Nowe wyroby produkowaFot
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Przykłady z nowej kolekcji płyt MELACO w niespotykanych kolorach: LILA, GORSE i LAGOON.
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ne są na bazie płyty MDF o grubości od 14 do 40 mm, a krawędzie mogą
być profilowane w różnorodny sposób (typ R, V, U) . Profilowanie typu
V umożliwia zastosowanie elementów bez uchwytów meblowych – tak
zwane fronty bezuchwytowe. Na powierzchnię proponujemy wykończenia jednobarwne w połysku lub łączone z deseniami drewnopodobnymi, takimi jak: CANYON MONUMENT OAK, DĄB NATURALNY czy
DĄB TRUFLOWY. Desenie drewnopodobne mają strukturę tłoczoną
bardzo głęboko, co dodaje im naturalności.
Połączenie zastosowanych kolorów, deseni i nowatorskiego sposobu profilowania krawędzi wstęg oraz frontów daje możliwość zastosowania wstęg i frontów MULTIFORM do wysokiej klasy mebli
pokojowych, sypialnianych oraz kuchennych. Z uwagi na zastosowaną
technologię produkcji ciągłego oklejania, wstęgi MULTIFORM nadają
się idealnie na elementy frontowe o dużej wysokości, przekraczającej
2000 mm, np. drzwi do szaf.
MELACO proponuje wstęgi i fronty w typowych rozmiarach lub na
zamówienie, zgodnie z projektem klienta.
Producentom mebli sypialnianych firma oferuje również płyty
COMPLETE SKIN w kolorach JERSEY i WELSH, które posiadają fakturę naturalnej skóry. Płyty te znajdują zastosowanie jako elementy
dodatkowe do szaf, komód i czół szuflad oraz na oskrzynie do łóżek.
– Rozwiązanie to cieszy się coraz większym zainteresowaniem, ponieważ producenci sypialń coraz częściej proponują łóżka tapicerowane skórą naturalną lub tkaninami imitującymi skórę – mówi Dariusz
Piotrowski.
Ważne jest to, że do wszystkich proponowanych kolorów i dese-
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Listwy połyskowe CSL.

ni MELACO oferuje obrzeża w krążkach po 200-350 m.b. wykonane
z takiego samego materiału, jaki jest wykorzystywany do produkcji
płyt i wstęg. •

— artykuł promocyjny

reklama
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