Charakterystyka produktu
płyty wysokopołyskowej UNITY

Dlaczego warto mieć płytę UNITY?
Wprowadzona przez nas nowatorska linia lakiernicza pozwala na nadanie lustrzanego
połysku na praktycznie każdej powierzchni – nie tylko na płycie laminowanej czy
fornirowanej ale również na wszelkich surowych płytach MDF lub materiale pod
indywidualne zamówienie lub materiałach dostarczonych przez klienta.
Lakierowana płyta UNITY jest jedynym tego rodzaju produktem na rynku. Jej prototyp
zaprezentowaliśmy na targach INTERZUM w Kolonii w 2015 zyskując bardzo duże
zainteresowanie u zagranicznych klientów, głównie ze względu na bardzo wysoką
jakość, odporność na zarysowania (twardość w skali ołówkowej 4-5H), łatwość
obróbki, połyskliwość powierzchni na poziomie 93-95 GU (Gloss Units) i relatywnie
niską cenę.
Jesteśmy bardzo miło zaskoczeni odzewem z rynku polskiego i zagranicznego, gdyż
stały wzrost sprzedaży płyty UNITY pokazuje, że powracającą moda na wykończenie
wysokopołyskowe w Polsce, krajach zachodnich (Irlandia, Niemcy, Wielka Brytania) i
bliskiego wschodu (Kuwejt, Dubaj czy nawet Indie) jest bardzo dobrą alternatywą dla
wizualnie podobnych tego typu produktów lecz niestety nie spełniających powyższych
oraz dodatkowych właściwości jakie posiada płyta UNITY - nie odbarwia się, nie
żółknie pod wpływem słońca oraz nie jest podatna na skutki zamrożenia i odmrożenia.
Dodatkowym atutem w przypadku płyt UNITY jest dosłownie NIEOGRANICZONA
gama kolorystyczna, dostępna właściwie od ręki, niezależnie czy bazujemy na płycie
wiórowej laminowanej, MDF czy wszelkich fornirowanych płytach.
Nasza linia lakiernicza umożliwia produkcję krótkich serii, podczas gdy akryl wymusza
produkcję w dużych seriach dodatkowo w jednym kolorze, ograniczając tym samym
dostęp do technologii wysokiego połysku małym firmom, produkującym np. meble pod
indywidualne zamówienie. Proces produkcji płyt w systemie INERT pozwala obniżyć
koszty nie tylko poprzez znaczne zmniejszenie zużycia lakierów, ale ich wydajniejsze
nakładanie - na produkcie zostaje aż 90% objętości lakieru, podczas gdy w
alternatywnych metodach do atmosfery ulatnia się nawet do 40% produktu. Był to
również jeden z decydujących powodów, dla których zdecydowaliśmy się na ten typ
produkcji, gdyż dużą uwagę naszej działalności poświęcamy na promowanie
produktów proekologicznych.
Dzięki temu możemy zaoferować swoim klientom produkt oryginalny bo jedyny na
rynku, o bardzo wysokiej jakości, o wiele wyższym stopniu odporności na czynniki
zewnętrzne za to w cenie o 30–40% niższej w stosunku do podobnych wizualnie płyt
dostępnych na rynku.
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