Меблеві патиновані МДФ фасади - фасади з ефектом штучного старіння. Виконуються на основі фасадів
МДФ, облицьованих плівкою ПВХ з подальшою лакофарбової обробкою і досягненням ефекту «старіння»
ручним способом. Меблі з патинованими виробами створює атмосферу тепла і затишку, підкреслює
індивідуальність і вишуканість смаку. Оброблені патинуючими композиціями вироби з МДФ немов би
набувають «наліт часу». Особливо добре виглядають меблеві фасади МДФ патиновані з плівкою під
текстуру натурального дерева зі складним профілем фрезерування торців та імітації фільонки. Якісно і
творчо зроблені меблеві фасади МДФ патиновані здатні спантеличити навіть досвідченого мебляра, який
може прийняти їх за виготовлені з натуральних матеріалів.

Переваги
Стiйкiсть до зношення
Для створення патини використовуються лакофарбові матеріали нового покоління, що мають
високі захисні та декоративні властивості, мають гарну абсорбуючу здатність, тому фасади з
патиною більш стійкі до стирання, механічного і хімічного впливу, стійкість до впливу
ультрафіолету. Це говорить про те що лакове покриття не жовтіє з часом.
Краса
Ефект, створений в результаті патинування, відтіняє колір плівки і робить його більш
контрастним, а виробу додає додаткову глибину, виразність, рельєфність і об'єм.
Додаткова вартість
Різниця в ціні плівкових патинованих фасадів і фасадів, виготовлених з масиву, на стільки істотна,
що дозволяє їх використовувати в меблях економ-класу.

Технологічні особливості та умови виготовлення замовлення
Стандартні кольори патини: 1) горіх темний (відтінок чорного), 2) горіх світлий (відтінок
коричневого), 3) золото, 4) срібло, 5) мідь, 6) чорна, 7) фіолетова, 8) рожева, 9) зелена, 10) бронза,
10) шампань, 11) олива.
Можливий індивідуальний підбір кольору патини (нестандартний) за зразком або RAL-у
(подорожчання на замовленні на 150 грн)
Патинування виконується тільки на фасадах покритих матовими плівками. Фасади в глянцевих
плівках при патинуванні втрачають блиск.
Нанесення патини, затирання і нанесення лаку є повністю ручною працею. Тому кожне окреме
замовлення на патиновані фасади може відрізнятися від попереднього або наступного тоном
(відтінком) патини, шириною нанесеної лінії патинування та видом затирання, за що фірма виробник відповідальності не несе! Претензії з приводу можливої невідповідності з раніше
виготовленими фасадами не приймаються! Виготовлення дозамовлення можливо у разі надання
зразка! Надання фото замість зразка не дає гарантії збігу кольору.
У разі патинування фасадів у плівках, що не входять в складську програму, необхідно
виготовлення дослідного зразка або докладне узгодження (письмове) бажаної патини.

Будьте уважні!
Деякі плівки мають достатньо глибоку структур і при патинуванні фасадів в текстурі (порі)
залишається фарба від патини. Тобто структура плівки фарбується разом із малюнком
фрезерування і виглядає цікаво та виразно.
Складська колекція: П 214 та П 215.
Європейська колекція: АЛ 31, АЛ 44, АЛ 45, АЛ 47, АЛ 48, АЛ 49, АЛ 50, АЛ 51, АЛ 52.
Партнерська колекція: АР 23, АР 92, АР 94, ТЕ 78, ТЕ 79.

Не приймаємо замовлення з патинуванням у таких плівках
Складська колекція: П135 Каталонський жовтий, П136 Зелений лід, П137 Світлий сірий, П139
Елегантний сірий, П140 Світлий какао, П141 Темний хакі, П160 Сільвер, П161 Голд, П165
Капучіно супермат, П170 Рубін гірський, П171 Лосось королівський, П172 Охра жовта, П173
Блакитна лагуна, П174 Сапфір східний, П175 Кориця, П176 Балі зелений, П177 Попіл.

