Fitas de aço para a
indústria de laminados

Padronagens personalizadas com propriedades
táteis de alta qualidade

Laminados inovadores
Oferecendo uma alternativa perfeita à madeira, os laminados nunca foram tão apreciados quanto
hoje. Para manter-se atualizado nas mais recentes tendências de design e conseguir atender
às necessidades do cliente, você precisa não apenas de uma linha abrangente de padronagens,
mas também de texturas de fitas de aço que se ajustem a essa ampla seleção. A combinação
harmoniosa do papel decorativo com as propriedades táteis proporciona ao produto um nível
ainda mais elevado de qualidade.
O Berndorf Band Group analisa há anos as exigências crescentes da sociedade, dedicando
recursos enormes ao avanço de suas padronagens e sua tecnologia. Os incansáveis esforços de
pesquisa e desenvolvimento e a estreita cooperação com os principais fabricantes de materiais
de madeira proporcionaram ao grupo a capacidade de implementar padronagens sobre fitas de
aço contínuas com complexas texturas em relevo.

DESTAQUES

n A tecnologia de impressão digital de ponta garante a reprodução ideal, assegurando um
resultado de gravação consistente e a produção de texturas altamente elaboradas.
n Criação de efeitos variados sobre fitas texturizadas e lisas.
n Fabricação de fitas contínuas texturizadas para prensas com personalização perfeita
e que oferecem uma grande variedade de efeitos visuais e táteis.
n Economia notável em comparação com chapas de ciclo curto e papel resinado.
n Reprodução consistente de texturas individuais
n Ampla escolha de texturas de superfície profundas, complexas e de alta precisão
para produtos em relevo.
n Longa vida útil graças à capacidade de reforma das fitas ou restauração de seu
revestimento cromado.

Resistentes, duradouras e naturais
A fabricação de produtos que sejam o mais próximos possíveis dos naturais também é um
aspecto cada vez mais importante na indústria de laminados. O processo de gravação em
relevo não apenas proporciona uma aparência próxima à da madeira ou pedra verdadeira, mas
realmente faz com que os produtos se pareçam em todos os aspectos com os materiais naturais.
O resultado são revestimentos de piso com padronagens de madeira que quase não conseguem
ser diferenciados dos originais.
A empresa usa um processo de fabricação de alta precisão para gerar as fitas brutas usadas
como base no processo de produção contínua que cria as texturas de superfície síncronas.
A tecnologia altamente avançada de impressão digital e gravação otimiza a capacidade de
repetição, assegurando um relevo consistente e a incorporação de padronagens de clientes
específicos.
Uma grande vantagem das fitas de aço inoxidável texturizadas é sua longa vida útil. O Berndorf
Band Group consegue essa longevidade com o uso de máquinas especialmente projetadas, capazes
de recondicionar as fitas e restaurar seu revestimento cromado. Essas máquinas altamente
especializadas conseguem recuperar o brilho das fitas, restaurando-as a uma condição quase original.
Para clientes que usam as fitas para operação contínua e, portanto, necessitam de renovações
regulares, o Berndorf Band Group oferece máquinas para compra e instalação no cliente.

Processo de fabricação de uma fita texturizada

“A

aplicação

dos

mais

modernos

processos

de

fabricação, em especial da mais recente tecnologia
de impressão digital, permitiu que a Berndorf Band
aproveitasse as possibilidades técnicas para ir além,
assegurando a produção de texturas inovadoras com
propriedades visuais e táteis excelentes, em alta
resolução e com uma precisão de posicionamento
perfeita.”
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Gerente Global de Produtos
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