Tkaniny

Wzornictwo
we wzornikach,
czyli najnowsze trendy
Nowości w projektach opraw
Od kilku miesięcy panują niepodzielnie oprawy wykonane na
bazie introligowanych wydruków
uszlachetnianych błyszczącymi
lakierami wybiórczymi. Najczęściej lakiery te łączone są z foliami matowymi, które podkreślają
elegancki charakter wzornika. Na
zdecydowanie więcej ekstrawagancji mogą pozwolić sobie klienci do kolekcji tkanin, w których
użyto srebrnych lub złotych nici.
Aby podkreślić efekt mieniących
się wzorów, proponujemy zastosowanie lakierów z domieszkami
brokatu. Najczęściej stosuje się
brokaty w kolorach srebrnym i
złotym, choć zdarza się, że kolorystyka kolekcji wręcz wymusza
brokaty wielokolorowe.
W przypadku wzorników, które
mają służyć dłuższy czas i stanowić narzędzie pracy na przykład
dla handlowców, stosujemy laminaty strukturalne. Zapobiegają one rysowaniu się opraw (np.
podczas przewożenia w samochodzie). Struktura płótna sprawdza się zarówno przy projektach
bardzo złożonych kolorystycznie, chociaż w tym wypadku jest
dużo mniej widoczna, jak i przy
jednolitych barwach lub cieniowaniu, dodatkowo urozmaicając
powierzchnię.
Absolutną nowością jest laminat matowy o specjalnej po-
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wierzchni odporniejszej na zarysowania. Proponujemy go tym
klientom, którzy chcą uzyskać
matową, aksamitną w dotyku powierzchnię oprawy, a zamówione
przez nich wzorniki będą narażone na zarysowania.
Wzorniki wydawane w formie
pojedynczych kart zamkniętych
w segregatory najczęściej drukowane są na kartonach ozdobnych
lub kartonach uszlachetnianych.
Tu oczywiście niepodzielnie dominuje folia jednostronnie lub
dwustronnie kładziona. Od kilku
sezonów produkujemy również
karty z plastiku. Przewaga ich tkwi
w wytrzymałości i estetyce. Kolor
kart może być dowolny, ale zdecydowanie najpowszechniejszy
jest czarny.
W najnowszym sezonie oferujemy, niestety tylko do wyczerpania zapasów, oprawy do wzorników kaskadowych wykonane z
czarnego plastiku. Ten estetyczny
i niedrogi grzbiet jest zdecydowanie elegantszy niż jego konkurent
wykonany na bazie kartonu.
Dla klientów, którzy oferują
wiele kolekcji tkanin i zależy im,
aby były one widoczne w salonach
handlowych i mocno identyfikowane z ich firmą, proponujemy
oprawy introligatorskie na bazie
kolorowych płócien. Najefektowniejsze w tym przypadku są płótwww.meblarstwo.pl

Tkaniny
na o nietypowych, jaskrawych
kolorach, przyciągających uwagę.
Oprawa wykonana z takiego płótna, ze znakowaniem wykonanym
np. metodą hot stampingu, stanowi doskonałe wykończenie zaprezentowanej kolekcji.
Szaleństwo barw
Podstawą projektu oprawy do
próbek tkanin jest oczekiwanie
klienta. Najczęściej staramy się
przy projektowaniu wziąć pod
uwagę kolorystykę pierwszej
próbki – oczywiście nie zapominając o logo i kolorystyce stosowanej przy wizualnej identyfikacji
firmy naszego kontrahenta.
Aktualnie najczęściej stosowane są oprawy w odcieniach
kolorów: beżowego, kremowego
i popielatego. W tych barwach
możemy również proponować
papier zabezpieczający próbki
tkanin przed strzępieniem. Papier
w kolorze écru wygląda bardzo
szlachetnie i dobrze komponuje

się z większością kolorów tkanin.
Oczywiście rozwiązanie to stosujemy do wzorników wydawanych
w formie katalogu z uchwytem
typu sznur lub rączka w grzbiecie.
Dla takich wzorników możliwe
jest również zastosowanie papieru w kolorze czarnym. Jeżeli klient
ma specjalne wymagania w zakresie usztywnienia próbki za pomocą nośnika zabezpieczającego,
proponujemy zastosowanie specjalnego syntetycznego materiału wgrzewanego w próbkę. Inną,
również popularną metodą zabezpieczania próbki, poza wycinaniem w ząbek, jest stosowanie
wgrzewanej włókniny, może ona
być biała, czarna lub kremowa.
Wyobraźnia naszych grafików
połączona z pięknymi kolekcjami
tkanin przynosi wymierne efekty
kreując nowe potrzeby i motywując kupujących do działania!
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