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Powtarzalne i ekologiczne walory
OKLEINY MODYFIKOWANE | Odwzorowują fornir naturalny pozyskany metodą tradycyjną

Podczas procesu produkcji oklein modyﬁkowanych
można uzyskać rysunek odwzorowujący fornir naturalny
pozyskany metodą tradycyjną lub wzory, które są
rezultatem fantazji projektantów. W obu przypadkach
zagwarantowana jest ich powtarzalność.
Z jednej strony wciąż rosnące zapotrzebowanie na drewno egzotyczne oraz pochodne tego szlachetnego materiału, a z drugiej
– obrona wycinki egzotycznych gatunków
drzew powoduje tworzenie okleiny naturalnej modyﬁkowanej. Stworzono alternatywny produkt, dzięki któremu zaspokojono nieograniczone wymagania
architektów, spełniając równocześnie
rosnące oczekiwania w zakresie ochrony
środowiska naturalnego.
Firma ITALCOLOR oprócz standardowej
oferty lakierów, bejcy, narzędzi do obróbki

drewna, materiałów ściernych i klejów, oferuje klientom również naturalną okleinę modyﬁkowaną VENITAL. Spełnia ona normy
dyrektywy unijnej emisji formaldehydów dla
klasy E1 i jest poszukiwana przez producentów mebli, stolarki otworowej i podłóg.

Powtarzalność wzoru
i wybarwienia
Surowcem do produkcji naturalnych oklein modyﬁkowanych VENITAL jest w 70-80
proc. drewno ayous i topoli, pozyskiwane
z plantacji, na których przeprowadza się

kontrolowaną wycinkę drzew. Obwodowo
skrawane dłużyce, pochodzące z górnych
partii pnia, z których usuwa się sęki, przebarwienia i inne wady drewna, po wstępnym
przesuszeniu barwi się przez całą strukturę
(barwniki stanowią 1-2 proc.). Następnie
pokrywa się obustronnie klejem (klej stanowi 15-25 proc.), układa się w stosy w specjalnych formach w postaci bloku i prasuje.
Podczas tego procesu formuje się rysunek
drewna, który chce się uzyskać. Ostatnim
etapem jest poprzeczne skrawanie otrzymanego bloku na arkusze. W rezultacie takiego
procesu powstają okleiny odwzorowujące
fornir naturalny pozyskany metodą tradycyjną z danego gatunku drewna. Oprócz tego
pozyskuje się również fornir, który nie ma
odzwierciedlenia w naturze i jest rezultatem
fantazji projektantów w celu zaspokojenia
potrzeb konsumenta.
Dzięki procesowi modyﬁkacji uzyskuje

Okleiny modyﬁkowane odwzorowują fornir naturalny pozyskany metodą tradycyjną z danego gatunku drewna.
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Surowcem do produkcji naturalnych oklein modyﬁkowanych VENITAL jest w 70-80 proc. drewno
ayous i topoli.

się niemal całkowitą powtarzalność wzoru
usłojenia i koloru wybarwienia oraz minimalizuje się odpad.

W ofercie ITALCOLOR dostępna jest również
okleina na lewe strony (w wymiarach: 2800
x 650 mm lub 2500 x 650 mm), której wzór,
kolor oraz wymiar zmieniają się w zależności
Stopniowane co 0,3 m
Firma ITALCOLOR proponuje formatki od dostawy. Kolekcję oklein modyﬁkowanych
o standardowej długości 2,8 m, przy szero- uzupełniają obrzeża z kolekcji standardowej
kości 0,65 m. Jest to najbardziej korzystna okleiny modyﬁkowanej o grubości 0,6 mm
opcja wymiarów dla zróżnicowanych od- z klejem lub podklejonej ﬁzeliną (jasna ﬁzelibiorców. Podane wymiary są wymiarami na – jasne gatunki, ciemna ﬁzelina – ciemne
gwarantowanymi, które zmieniają się na gatunki), o szerokości standardowej 22 lub 42
mm. Istnieje możliwość wykonania obrzeża
plus w zależności od dostawy.
Oprócz wymiarów standardowych for- na zamówienie do maksymalnej szerokości
matek, na życzenie klienta można stworzyć 300 mm. Kolekcję obrzeży poszerza doklejka
wymiary najbardziej optymalne w zakresie o grubości 2 mm i szerokości 22 mm.
W tym roku proponowany asortyment
długości – od 2,1 m, stopniowane co 0,3 m,
do długości 3,4 m, o grubości maksymalnie zostanie uzupełniony o kolejny nowy prodo 3 mm. Obecnie w swojej ofercie ITALCO- dukt – obrzeża z okleiny naturalnej różnych
LOR posiada 43 wzory, z czego 4 stanowi gatunków, o różnych szerokościach. Dzięki
temu ﬁrma będzie w stanie spełnić oczekinaturalna okleina bambusowa.
Galerię oklein naturalnych modyﬁ- wania najbardziej wymagających klientów
kowanych VENITAL można zobaczyć na w zakresie: szerokości, grubości (opłaszczostronie www.italcolor.pl. Zawiera ona pliki wanie) oraz dostępności.
Ofertę ITALCOLOR, w tym również
w wersji pdf i jpg, które można importować do programów projektowych, np. CAD okleiny z kolekcji VENITAL, będzie można
Kuchnie, Planit, Pro100. Dostępne są rów- obejrzeć na targach Drema w Poznaniu na
nież przykładowe wizualizacje z wykorzy- stoisku nr 72 ﬁrmy, w pawilonie 5. L
staniem oklein VENITAL.
Artykuł promocyjny
REKLAMA

Następca popularnego narzędzia
ZSZYWACZ | Sprosta wymaganiom stolarzy i producentów mebli
Ergonomiczny kształt i nieduża waga
nowego zszywacza pneumatycznego
4C-L50 umożliwiają zwiększenie tempa
i efektywności pracy.

PREBENA, jeden z czołowych dostawców urządzeń pneumatycznych, nieustannie prowadzi prace rozwojowe nad nowymi
produktami, wykorzystując w tym celu najnowsze dostępne technologie, ale również uwzględniając potrzeby i wymagania użytkowników tego typu narzędzi. Kolejnym z urządzeń, jakie zostały
wprowadzone do oferty niemieckiego producenta, jest zszywacz
pneumatyczny 4C-L50. Jest to następca znanego 5X-L50, który
cieszy się dużą popularnością wśród stolarzy i producentów mebli. Do budowy nowego modelu wykorzystano wysokiej jakości
komponenty, które mają zapewnić trwałość i bezawaryjność narzędzia. Jest lżejszy od poprzednika, a jego ergonomiczny kształt
ułatwia pracę. Wszystkie te atrybuty umożliwiają zwiększenie
tempa i efektywności pracy.
Zszywacz wykorzystuje łącznik – zszywkę typu LM o długości od 21 do 50 mm (grzbiet: 10,7 mm). Waży 2,2 kg i wymaga
ciśnienia roboczego na poziomie 5-8 barów. Na jedno uderzenie
zużywa około 1,7 l powietrza. Urządzenie posiada zabezpieczenie
przed przypadkowym uruchomieniem, regulowany odpowietrznik, łatwy dostęp do magazynka, a także regulację typu wbijania
– seriami lub pojedynczo.
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Zszywacz 4C-L50 waży 2,2 kg i wymaga
ciśnienia roboczego na poziomie 5-8 barów.

Jest to urządzenie dla profesjonalistów i z pewnością sprosta
wysokim wymaganiom stolarzy oraz producentów mebli. Z powodzeniem może być stosowane przy układaniu gontów, podłóg
drewnianych, zewnętrznej boazerii, odeskowania dachów czy
wykonywania ogrodzeń drewnianych, ale również podczas produkcji mebli – ram łóżek, skrzyni czy stelaży tapicerskich. L
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Kompleksowa oferta

