Benzi de oțel pentru industria laminării

Conceptele dvs. personalizate, cu
suprafețe de calitate

Laminate inovatoare
Oferind alternativa perfectă la lemnul adevărat, laminatele se bucură astăzi de o apreciere
mai mare ca niciodată. Să ții pasul cu ultimele tendințe în design și să păstrezi capacitatea
de a satisface nevoile specifice ale clientului final nu necesită doar o selecție cuprinzătoare de
decoruri, ci și texturi ale benzilor de oțel potrivite cu această selecție. Amestecul armonios de
hârtie decorativă și proprietăți tactile duc calitatea produsului la un alt nivel.
Berndorf Band Group a analizat cerințele tot mai exigente ale societății ani de zile, alocând
resurse imense îmbunătățirii designului și tehnologiei lor. Eforturile continue în cercetare și
dezvoltare și cooperarea apropiată cu producătorii de top ai materialelor pe bază de lemn au
făcut grupul să implementeze concepte ale benzilor de oțel infinite care prezintă o ambosare

ASPECTE PRINCIPALE

complexă în texturi.

n Tehnologia imprimării digitale de ultimă oră garantează reproducerea optimizată,
asigurând un rezultat de ambosare consistent și producția unor texturi foarte elaborate
n

Crearea diverselor efecte pe benzi texturate și netede

n

Producerea de benzi de presă infinite texturate perfect personalizate, care oferă o
gamă largă de efecte vizuale și tactile

n

Economie uimitoare, prin comparație cu plăcile cu ciclu scurt (SC) și hârtia

n

Reproducerea consecventă a texturilor individuale

n

O selecție extensivă de texturi de suprafață adânci, complexe și de înaltă precizie
pentru ambosarea în produse înregistrate

n

Durată lungă de viață, grație abilității de reconstituire a benzilor sau de refacere a
placării cu crom

Robust, de durată, natural
Aspectul fabricării de produse cât mai apropiate de natură devine din ce în ce mai important
în industria laminatelor. Pe lângă combinarea aspectului de lemn sau piatră adevărate cu
durabilitatea unei suprafețe laminate, procesul de ambosare înregistrat își transferă aspectul
natural într-o senzație veridică a produselor. Rezultatul este reprezentat de suprafețe de podea
cu decoruri asemănătoare celor în lemn, aproape imposibil de distins de materialele originale.
Compania utilizează un proces de producție de înaltă precizie, pentru a crea benzi brute,
care constituie baza unui proces de producție continuu, care scoate în evidență texturi de
suprafață sincrone. Imprimarea digitală ultra-avansată și tehnologia de ultimă oră optimizează
repetabilitatea, asigurând un rezultat constant al ambosării și încorporarea conceptelor specifice
clienților.
Un beneficiu major al benzilor de oțel texturate este durata lor de viață foarte lungă. Berndorf
Band Group ajunge la această longevitate utilizând mașini construite special pentru a fi capabile
să recondiționeze benzile și să le refacă placarea cu crom. Aceste mașini foarte specializate
sunt capabile să reconstruiască cu finețe luciul benzilor, restaurându-le astfel aproape de starea
originală. Pentru clienții care folosesc aceste benzi pentru operarea continuă și, astfel, necesită
o recondiționare regulată, Berndorf Band Group oferă mașini pentru achiziționarea și instalarea
la locația clientului.

Procesul de producție pentru o bandă texturată

„Aplicarea proceselor de producție de ultimă oră, în
special a ultimelor tehnologii de imprimare digitală, a
permis Berndorf Band să avanseze posibilitățile tehnice
la următorul nivel, asigurând producția unor texturi
inovatoare cu proprietăți vizuale și tactile fantastice, la o
rezoluție înaltă și cu o acuratețe perfectă a poziției.”
Adrian Miller
Manager produse la nivel global
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