Fronty i elementy meblowe
3D MELAFOL

Komponenty meblowe
dedykowane dla przemysłu

MELAFOL

Fronty
i elementy meblowe 3D
MELAFOL
Wyjątkowe frezy, kolory i wzory.
Fronty i elementy meblowe 3D MELAFOL dają szerokie możliwości
związane ze zdobieniami w meblarstwie, dzięki którym każdy
producent mebli może tworzyć meble z frontami o najbardziej
finezyjnym wyglądzie z ciekawym efektem trójwymiarowym.
Geometryczny wzór, faliste wypukłości, struktura plastra miodu
– możliwości są nieograniczone.

spełnia wymagania
normy DIN EN 16516

odporne na
zabrudzenia

łatwe w utrzymaniu
czystości

odporny na działanie
promieniowania UV

wykonany z
certyfikowanych surowców

Oprócz bardzo precyzyjnych, starannie wykonanych frezów,
podkreślić należy dbałość o odpowiednie materiały, które
przedłużają trwałość powstałych frontów. Do ich produkcji
wykorzystywane są jednostronnie laminowane płyty MDF
w zależności od oczekiwań klienta. Płyty MDF pod
względem emisji formaldehydu spełniają wymagania norm
DIN EN 16516. Każda formatka oklejana jest w procesie
prasowania próżniowego wysokiej jakości foliami polimerowymi
w wielu modnych kolorach. Proces obróbki zapewnia idealne
wykończenie wyrobu w trzech płaszczyznach.

Parametry procesu produkcyjnego kontrolowane są na każdym
etapie. Stosowane materiały i technologie zapewniają spełnienie
krytycznych wymagań m.in. w zakresie odporności termicznej
min. 70⁰C. Płyty MDF, a także kleje oraz folie, wykorzystywane
podczas produkcji frontów i elementów meblowych MELAFOL
posiadają wszelkie niezbędne atesty i certyfikaty. Są one
uznawane zarówno w Polsce, jak i za granicą, co oznacza, że
po wyroby MELAFOL mogą sięgać również firmy, prowadzące
sprzedaż poza terenem kraju.
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Fronty
i elementy meblowe 3D
MELAFOL
Kolekcja MELAFOL to elementy meblowe ze stylowymi
frezowaniami, które nadają meblom wyjątkowego charakteru.
Proponowane wzory i sposoby frezowania pozwalają na
osiągnięcie różnych efektów – od delikatnych, skromnych żłobień
kojarzących się ze stylem skandynawskim lub minimalistycznym
po głębokie, bogate frezy typowe dla tradycyjnych i rustykalnych
mebli. W połączeniu z bogatą ofertą kolorów i motywów fronty
i elementy meblowe MELAFOL dają ogromne możliwości
aranżacyjne.

Główne zalety





modne wzornictwo
wysoka estetyka i precyzja wykonania
kontrolowana jakość wyrobu
realizacja w zakresie własnego programu produkcyjnego
lub na podstawie dokumentacji klienta

Materiał bazowy


płyta MDF DIN EN 16516 FSC®

Wykończenie




folia polimerowa
powierzchnia: „PREMIER MATT T”, super mat, wysoki połysk,
struktury drewna i kamienia
oferta magazynowa i oferta na zamówienie w zakresie
programu produkcyjnego naszych dostawców

Zastosowanie






fronty mebli kuchennych i łazienkowych
blaty do stołów
fronty i elementy mebli do pokoju, sypialni, mebli dziecięcych
i młodzieżowych
fronty i blaty mebli do biura
inne elementy mebli do pokoju, sypialni, kuchni, łazienki,
biura i mebli dziecięcych oraz młodzieżowych
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Parametry techniczne
Fronty i elementy meblowe
3D MELAFOL
Materiał bazowy

MDF

Grubość płyty bazowej
[mm]

6-28

Grubość folii
[mm]

0,35-0,60

Wykończenie powierzchni

PCV, PET

System klejowy
Odporność termiczna
[°C]
Gabaryty elementów [mm]

The
European
Green
Deal

dwuskładnikowa dyspersja
PUR
>70
60 < B < 1000
250 < H < 2300

Zrównoważony rozwój
według strategii
Europejskiego Zielonego Ładu

Dbamy o środowisko naturalne. Wdrażamy procedury dotyczące
recyklingu materiału, który będzie ponownie przetwarzany na
wyrób u producenta. Redukujemy w ten sposób również ślad
węglowy, wpisując się w strategię Unii Europejskiej o neutralności
klimatycznej ph. „Zielony Ład”.

Oferowane przez nas fronty i elementy meblowe 3D MELAFOL
produkowane są na zamówienie klienta z płyt drewnopochodnych
posiadających certyfikat FSC®.
The Forest Stwardship Council® jest
międzynarodową organizacją pozarządową
promującą
poprawne
przyrodniczo,
korzystne społecznie i opłacalne ekonomicznie gospodarowanie zasobami leśnymi
świata.

Przygotowaliśmy katalog standardowych wzorów i kolorów. W przypadku zainteresowania
niestandardowymi wykończeniami, możemy dostarczyć próbniki w ciągu 14 dni.

ul. Ciepielowska 9,
67-100 Nowa Sól

wiecej info:
www.melaco.com.pl

centrala: +48 68 38 792 08
sprzedaż: +48 68 38 723 94
melaco@melaco.com.pl
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