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Komponenty meblowe
o szerokim zastosowaniu
Zawsze najwyższa jakość

Płyty i wstęgi meblowe COMPLETE SKIN są produktem 
dedykowanym dla producentów mebli. Stworzysz z nich blaty  
i nogi stołów, elementy korpusów meblowych, fronty, czoła 
szuflad, witryny oraz cokoły o dowolnych wymiarach. Doskonale 
sprawdzają się w produkcji mebli kuchennych, pokojowych,  
sypialń, łazienkowych oraz biurowych. Parametry płyt  
i wstęg COMPLETE SKIN spełniają wymagania nowoczesnego 
przemysłu.

Dzięki kontrolowanym przez nas parametrom technicznym, 
stosowaniu specjalnych folii ochronnych i wykończeniu 
powierzchni płyt specjalnie utwardzanymi lakierami obróbka 
mechaniczna na wysokowydajnych liniach przemysłowych nie 
nastręcza problemów. Oferujemy standardowe oraz dedykowane 
dla Klienta wymiary płyt. Wyrób dostarczamy także w formie 
wstęgi z wąskimi krawędziami wykończonymi w technologii 
POSTFORMING lub oklejonymi obrzeżem, którego grubość  
i kolor/deseń może być określona przez Odbiorcę.

Do produkcji stosujemy klej poliuretanowy dlatego 
wyrób jest odporny na podwyższoną temperaturę  
i wilgotność, co ma duże znaczenie nie tylko w przypadku 
użytkowania przez odbiorcę końcowego, eliminuje też 
ryzyko uszkodzenia wyrobu w wyniku niekorzystnych 
warunków panujących w trakcie odległego transportu mebli 
lub ich komponentów np. drogą morską w kontenerach.  
Do produkcji stosujemy certyfikowane płyty wiórowe i MDF, 
folie oraz kleje. Posiadamy certyfikację FSC na wszystkie 
produkowane wyroby.

spełnia wymagania  
normy DIN EN 16516

łatwe w utrzymaniu
czystości

odporny na działanie
promieniowania UV

wykonany z 
certyfikowanych surowców

odporne na 
zabrudzenia

https://melaco.com.pl


COMPLETE SKIN

www.melaco.com.pl

COMPLETE SKIN
/ COMPLETE SKIN 

POSTFORMING

To oferta dedykowana dla producentów mebli. Posiadamy szeroką 
gamę profili, kolorów i deseni materiałów wykończeniowych 
dostępnych w ramach naszego programu magazynowego.

Dodatkowo zapewniamy możliwość wybrania oklein z pełnej 
palety magazynowej naszych dostawców. Stosowane przez 
nas płyty wiórowe, HDF, MDF oraz sklejka spełniają najwyższe 
wymagania obowiązujące na rynku krajowym oraz zagranicą.

Płyty meblowe
 � Płyty o wymiarach standardowych  

998x2800 mm oraz 650x2800 mm
 � Płyty dostępne „od ręki” w ramach programu EXPRESS  

(10 kolorów)

Wstęgi meblowe
Wstęgi z krawędziami nieokleinowanymi

 � Dedykowana szerokość brutto do 990 mm

Wstęgi z krawędziami okleinowanymi
 � Dedykowana szerokość netto 120-990 mm
 � Dedykowane obrzeże ABS/PCV o grubości 0.3-2.0 mm

Wstęgi postforming
 � Profilowanie krawędzi w zakresie R2-R65
 � Dedykowana szerokość netto 290-900 mm

<990 mm
120-990 mm

290-900 mm

0.3 - 2.0 mm

998x2800 mm
650x2800 mm

EXPRESS

R2 - R65
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Parametry techniczne

 
Wstęgi  

POSTFORMING
Płyty

Wstęgi  
z krawędziami 

nieokleinowanymi

Wstęgi  
z krawędziami 
okleinowanymi

Szerokość
min/max [mm]

290/900 290/998 120/990 120/990

Długość
min/max [mm]

2070/2800

Grubość
min/max [mm]

6/40

Materiał bazowy MDF MDF/PW/sklejka MDF/PW/sklejka MDF/PW/sklejka

Wykończenie płaszczyzny materiał
strona prawa

PCV, PET, PP
folie finish, PCV,  

PET, PP
folie finish, PCV,  

PET, PP
folie finish, PCV,  

PET, PP

Wykończenie płaszczyzny materiał  
strona lewa

melamina, folie finish, PCV, PET, PP

Wykończenie płaszczyzny  
grubość min/max [mm]

0,15/0,4 0,1/0,8 0,1/0,8 0,1/0,8

Wykończenie wąskiej  
płaszczyzny POSTFORMING 

promień zaoblenia min/max [mm]
R2-R65 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

Wykończenie wąskiej  
płaszczyzny obrzeże

materiał
POSTFORMING nie dotyczy nie dotyczy PCV, PET, ABS

Wykończenie wąskiej  
płaszczyzny obrzeże 

grubość min/max [mm]
0,15/0,4 nie dotyczy nie dotyczy 0,3/2,0

System klejowy PUR HOT MELT

Przygotowaliśmy katalog standardowych wzorów i kolorów. W przypadku zainteresowania 
niestandardowymi wykończeniami, możemy dostarczyć próbniki w ciągu 14 dni.  
Do wszystkich kolorów i deseni oferujemy obrzeża wykonane z tego samego materiału.
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