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Fest – zawsze na czasie
Oferta obrzeży na rynku polskim jest niezwykle zróżnicowana. Cały
czas podlega zmianom równolegle do rozwoju asortymentu płyt la−
minowanych, do wzorów, do których musi być jak najlepiej dopaso−
wana. Aktualnie wprowadzanych jest coraz więcej dekorów niety−
powych dla naszej części Europy.
Do polskiej czołówki dostawców obrzeży wysokiej jakości należy
firma Fest z Olsztyna. Zgodnie z panującym trendem jej ofertę wzboga−
ciły niezwykle ciekawe dekory afrykańskie oraz antyczne pokrycia ko−
lorów już dostępnych. Ponadto wprowadzono do sprzedaży szereg deko−
rów typu zebrano czy trawa morska – propozycje, które dostarczane są
tylko przez największych producentów obrzeży.
W ofercie firmy Fest znajdziemy zarówno całą gamę obrzeży PCV,
jak i ABS. Klienci większym zainteresowaniem niezmiennie darzą pro−
dukty z PCV, co spowodowane jest między innymi ich elastycznością
oraz łatwością obróbki. Obrzeża ABS ze względu na twardość i bardziej
kłopotliwy proces obróbczy są mniej popularne. Jednak i one mają swo−
ich zwolenników, którzy znajdą potrzebne im wzory u olsztyńskiego
dostawcy.
Profil produkcji wymusza stosowanie obrzeży o odpowiedniej gru−
bości. Kontrahenci Festa produkujący meble biurowe w większości ko−
rzystają z obrzeży o grubości 2 mm. Natomiast wytwórcy mebli pokojo−
wych używają obrzeży 0,40 mm, choć obserwuje się także rosnące zapo−
trzebowanie na wyroby grubsze – 0,60 mm.
Jeżeli chodzi o szerokość obrzeży, to większość zamówień dotyczy
wymiarów standardowych, czyli: 22, 28, 32 oraz 42 mm.
Firma jako standardową wprowadziła także szerokość 19 mm. Jest
to ukłon w stronę producentów używających płyt o grubości 16 mm.
Trzeba zauważyć, że rynek obrzeży niestandardowych, o szerokościach
od 16 mm, przez 20 i 53 mm, aż do 57 mm... i szerszych, ulega silnemu
wzrostowi powodowanemu rozwojem rynku mebli nietypowych, robio−
nych pod zamówienie, pojawieniem się płyt komórkowych czy ogólną
tendencją poszerzania blatów.
Fest, rozumiejąc wymagania współczesnego rynku, jest przygoto−
wany na dostarczanie każdej szerokości obrzeży od 16 aż do 270 mm i
to nie tylko w grubościach 0,40 i 1,00 mm, ale też w grubościaci 2 mm!
Najważniejszą cechą dobrego obrzeża, oprócz wysokiej jakości ma−
teriału, konkurencyjnej ceny i dostępności, jest jego dopasowanie do płyty
meblowej. Produkt powinien tak komponować się z powierzchnią płyty,
aby finalny odbiorca miał wrażenie, iż jest to jedna całość. Stworzenie
idealnie odwzorowanych dekorów jest procesem trudnym i możliwym
tylko przez najlepszych dostawców.
Coraz częściej producenci mebli zwracają się ze zleceniami pro−
dukcji obrzeży o wzorach niedostępnych w ofercie, a które mają idealnie
współgrać, na przykład z nowymi płytami sprowadzonymi z zagranicy.
Również takim potrzebom potrafi podołać firma Fest – proces dorobie−
nia nowego dekoru trwa około 3−4 tygodni.
Wszelkie informacje dotyczące kolekcji obrzeży firmy Fest można
otrzymać, kontaktując z jej przedstawicielami na terenie całego kraju.
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