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Wstęgi
i płyty meblowe
Complete Skin

program
magazynowy
Complete Skin
Express
KOMPONENTY MEBLOWE DOSTĘPNE OD RĘKI

To oferta skierowana do producentów mebli oraz
hurtowni płyt i akcesoriów do produkcji mebli. Przygotowaliśmy wyselekcjonowane kolory płyt wykończonych
w połysku, superpołysku lub w macie i supermacie.
Termin realizacji zamówienia wynosi 14 dni.

dane techniczne
S Z C Z E G Ó ŁY P R O D U K T U

▶ szerokość [mm]: 998 / 630
▶ długość [mm]: 2800
▶ grubość [mm]: 18
▶ materiał bazowy: płyta MDF FSC® DIN EN 16516
▶ wykończenie powierzchni dekoracyjnej: folia PVC
0,3mm, laminat PET 0,3mm
▶ wykończenie lewej strony: warstwa melaminowa
w kolorze białym
Pełna oferta kolorów i deseni płyt Complete Skin
dostępna na zamówienie - zamów nasz wzornik!

▶ system klejowy: PUR Hot Melt
▶ na zamówienie dostępne inne wymiary

ul. Ciepielowska 9,
67-100 Nowa Sól
więcej info:
www.melaco.com.pl

tel. +48 68 38 792 08
fax +48 68 38 723 94
melaco@melaco.com.pl

Uniwersalne
komponenty
wybierane przez
producentów mebli
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komponenty
meblowe
o szerokim
zastosowaniu
SPRAWDZĄ SIĘ W KAŻDYM WNĘTRZU

Wstęgi i płyty meblowe Complete Skin wyróżniają się
uniwersalnością. Stworzysz z nich fronty, czoła szuflad,
witryny, cokoły o dowolnych wymiarach. Doskonale
sprawdzają się w produkcji mebli kuchennych, pokojowych, łazienkowych oraz biurowych. Są także stosowane przez producentów elementów wyposażenia obiektów użyteczności publicznej obiektów wystawowych
oraz sklepów. Obróbka płyt jest łatwa i nie wymaga
specjalnego umaszynowienia. Wąskie płaszczyzny
można okleić ręcznie lub na dowolnej okleiniarce, stosując obrzeża w tym samym kolorze dostarczane przez
Melaco oraz rekomendowany klej PUR.

Komponenty meblowe Complete Skin są wykonywane
w technologii oklejania HOT MELT LAMINATION
z zastosowaniem nowoczesnych systemów klejowych
PUR. Istnieje możliwość wykończenia krawędzi płyt
jednostronnie lub dwustronnie w technologii postforming. Elementy są odporne na wysokie temperatury
i wilgoć, dlatego mogą być stosowane przy piekarnikach
i kuchenkach. Folia polimerowa, którą oklejamy ich
powierzchnię jest odporna na zarysowania i zadrapania.
Wstęgi i płyty Complete Skin przewyższają swoją jakością
i trwałością elementy wykonywane w tradycyjnych
technologiach wykańczania powierzchni.
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biały_201_CS
(połysk)

magnolia_ 258_CSP
(połysk)

szary_ 203_CS
(połysk)

lava_232_CS
(połysk)

wolfram grey_ 259_CSP
(połysk)

vulcan black_261_CSP
(połysk)

stone grey_270_CSP
(matt)

argila_ 262_MG
(matt)

riverstone_ 263_MG
(matt)

graphite_271_CSP
(matt)

