Щит меблевий клен

Виробник ТОВ «ЕКО ДОК» реалізує: Щит меблевий клен: ширина від 200 до 1200 мм з
кроком 100мм, довжина від 900 до 2800 мм з кроком 300, товщина 18, 20 мм.

Меблевий щит - це натуральний, екологічно чистий матеріал, для виготовлення меблів,
сходів, проведення декоративних робіт. Найбільш поширеними виробами з меблевого
щита є:

- сходи;

- Фасадні і лицьові елементи корпусних меблів;

- Боковини ліжок, стільниці;

- Фільонки дверей;

- Панелі оздоблення інтер'єрів (ресторани, більярдні, кабінети і т. Д.);

- Покриття підлоги.

Меблевий щит - це склеювання ламелей в довжину і ширину, виготовлених з масиву
дерева.
За своїми характеристиками столярний щит не поступається цільної деревині, оскільки
ламелі з'єднуються один з одним заздалегідь нарізаними шипованими поверхнями за
допомогою спеціального клею. Переваги ж клеєного дерев'яного щита перед цілісним
наступні:
1 Вартість виробів з клеєної деревини менша, оскільки досягається глибока переробка
вхідної сировини. Крім того, меблеві підприємства можуть купувати готові меблеві
заготовки, що значно здешевлює процес виготовлення столярних або меблевих виробів.
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2 Вироби з клеєної деревини ніколи не коробить, оскільки вигин кожної деталі
компенсується іншою.
3 Тільки з меблевого щита можна виготовити вироби таких значних розмірів.

В даний час як в меблевій промисловості, так і в будівництві, серед клеєних деревних
матеріалів з'явилася велика кількість більш дешевих аналогів цьому матеріалу, тому щити
з дерева застосовуються в вузькоспеціалізований випадках, а саме:
- з міркувань екологічної безпеки: меблевий щит гіпоалергенний природний матеріал;
- з міркувань естетики: цей натуральний матеріал при правильній обробці виглядає
вишуканіше замінників;
- з міркувань практичності.

Переваги меблевого щита перед іншими плитними матеріалами:

а) меблі з дерев'яних щитів служать довше меблів з ДСП або МДФ;
б) ці меблі ремонтно придатні, навіть пошкоджену деталь меблів можна відновити (не
замінити, а саме відновити) і вона буде виглядати як нова;
в) деревина гігроскопічний матеріал, тобто вона регулює вологість повітря в приміщенні;
г) меблі з клеєного щита мають властивості адсорбувати шкідливі речовини.

Використання хвойних і листяних порід дозволяє виробляти різноманітний по вигляду і
дизайну меблевий щит з індивідуальною текстурою і різними властивостями. Клеєний
щит ділиться на сорти якості від А до С.
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