Taśmy stalowe do produkcji laminatów

Państwa indywidualnie zaprojektowane wzory
oraz wysoka jakość w dotyku

Innowacyjne laminaty
Stanowiąc perfekcyjną alternatywę dla prawdziwego drewna, laminaty cieszą się dzisiaj większym
uznaniem niż kiedykolwiek wcześniej. Bycie na bieżąco z najnowszymi trendami projektowymi i
podtrzymywanie zdolności do zaspokojenia specyficznych potrzeb klienta końcowego, wymaga
nie tylko szerokiego wyboru dekorów, ale także tekstury taśm stalowych, które odpowiadają temu
szerokiemu wyborowi. Harmonijne połączenie papieru dekoracyjnego i właściwości dotykowych
sprawia, że jakość produktu jest jeszcze wyższa.
Grupa Berndorf Band od lat analizuje stale rosnące wymagania społeczeństwa, poświęcając
olbrzymie zasoby na rozwój wzornictwa i technologii swoich produktów. Nieustające wysiłki
w zakresie badań i rozwoju oraz ścisła współpraca z wiodącymi producentami materiałów
drewnopochodnych sprawiły, że grupa mogła wprowadzać wzornictwo na taśmach stalowych
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połączonych końcami, które cechuje się złożonym wytłoczeniem tekstur.

n Najnowocześniejsza technologia druku cyfrowego gwarantuje zoptymalizowane
możliwości powielania, zapewniając również konsekwentny efekt wytłaczania i 		
produkcję wyrafinowanych tekstur
n Tworzenie różnorodnych efektów na taśmach teksturowanych i gładkich
n Produkcja teksturowanych taśm połączonych końcami, które są perfekcyjnie 		
dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta oraz oferują wiele różnych efektów
wizualnych i dotykowych
n Wyjątkowa ekonomika eksploatacji w porównaniu do płyt o krótkiej żywotności (SC) i
papieru nieprzyczepnego
n Konsekwentna reprodukcja indywidualnych tekstur
n Szeroki wybór głębokich, złożonych i wysoce precyzyjnych tekstur powierzchniowych
dla wytłaczania produktów rejestrujących
n Długa żywotność dzięki możliwości regeneracji taśm lub przywrócenia ich 		
chromowanej powłoki

Solidne, długotrwałe i naturalne
Zagadnienie produkcji produktów zgodnej z wymogami środowiska naturalnego staje się
również coraz ważniejszy w produkcji laminatów. Oprócz łączenia wyglądu prawdziwego drewna
lub kamienia z trwałością podłogi laminowanej, zarejestrowany proces wytłaczania przekłada
naturalny wygląd w prawdziwe odczucie produktów. Rezultatem są pokrywające podłogę
drewniane dekory, których prawie nie sposób odróżnić od oryginalnych materiałów.
Firma wykorzystuje wysoce precyzyjne procesy produkcyjne, aby tworzyć surowe taśmy
stanowiące

podstawę

ciągłego

procesu

produkcyjnego,

który

pozwala

na

tworzenie

zsynchronizowanych tekstur powierzchniowych. Zaawansowana technologia druku cyfrowego
i wytrawiania umożliwia optymalizację powtarzalności, zapewniając spójny efekt wytłaczania i
wdrażanie projektów na specjalne zamówienie klientów.
Główną zaletą teksturowanych taśm stalowych ze stali nierdzewnej jest ich długa żywotność.
Berndorf Band Group osiąga tę trwałość poprzez wykorzystywanie specjalnie zaprojektowanych
maszyn zdolnych do renowacji taśm i przywracania ich powłok chromowanych. Te wysoce
wyspecjalizowane maszyny są w stanie delikatnie odbudować połysk taśm, a tym samym
przywrócić taśmy do stanu zbliżonego do oryginalnego. Dla klientów używających taśm do
ciągłej pracy, a tym samym wymagających regularnego odnawiania, Berndorf Band Group
oferuje maszyny do zakupu i instalacji w pomieszczeniach klienta.

Proces wytwarzania teksturowanych taśm

“Zastosowanie

najnowocześniejszych

procesów

produkcyjnych, przede wszystkim najnowszej technologii
druku cyfrowego, umożliwiło firmie Berndorf Band na
przesunięcie

technicznych

możliwości

na

następny

poziom, zapewniając produkcję innowacyjnych tekstur z
zachwycającymi właściwościami wizualnymi i dotykowymi,
w wysokiej rozdzielczości i doskonałą dokładnością
pozycjonowania.”
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