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PLĀTŅU UN DETAĻU APLĪMĒŠANA 
AR HPL VAI AKRILA SLĀNI



Pateicoties jaunās paaudzes ražošanas tehnoloģijām, mēs spējam nodrošināt nemainīgi 
augstu pakalpojumu kvalitāti un ātru darba izpildes procesu, kas sevī ietver pilnu 
ražošanas ciklu.

• Pilnībā nodrošināta materiāla virsmas aizsardzība pret skrāpējumiem visa ražošanas cikla 
laikā

• Speciāla malu apstrāde un pulēšana Crystal un WAVE materiāliem

• Datorizēta kvalitātes kontrole 

• Detaļu iepakošana uz augstražīgas pakošanas iekārtas ar iespēju vadīties pēc klientu 
individuāliem norādījumiem

• Ērta pasūtījumu iesniegšana, norādot jau gatavo detaļu (ar ABS) izmērus 

• Materiālu atgriezumi netiek iekļauti pasūtījuma cenā

• Fiksētas CNC apstrādes un rokas aplīmēšanas izmaksas, neatkarīgi no frēzējumu specifikas 
un detaļas izmēriem

• Defektu novēršana (pārražošana/labošana) līdz 3 darba dienām, neatkarīgi no brāķa 
cēloņa 

KVALITĀTE UN SERVISS



PAKALPOJUMI
• Taisno detaļu malu aplīmēšana ar AirTec 

tehnoloģiju un dažādu toņu EVA līmēm
• Sortimentā pieejamo plātņu materiālu 

piegriešana ar automatizētu formātzāģi 
(precizitāte līdz 0.1 mm/m); 

• Iespēja piegriezt un aplīmēt sortimentā 
esošās galda virsmas pilnā garumā  
(4100 mm)

• Plaša spektra detaļu apstrāde uz trīs asu 
CNC frēzes (standarta apstrādes laukums: 
3575×1600 mm)

• Figurālu detaļu malu aplīmēšana ar Festool 
Conturo iekārtu, izmantojot dažādu toņu 
EVA līmes

• Malu zāģēšana (89°-25°) un aplīmēšana ar 
roku (89°-45°) leņķī

• Korpusa detaļu 45° savienojuma iestrāde
• Rādiusa piešķiršana (rundēšana) MDF 

detaļu malām
• Gravēšana MDF materiālā ar profilfrēzēm;
• Sistematizēta sortimentā pieejamo 

iegremdēto rokturu iestrāde
• Standartizēts 45° galda virsmu stūra 

salaidums 
• Slēpto plauktu turētāju iestrāde;

Malu apstrāde ar AirTec tehnoloģiju, kuras 
procesā neveidojas līmes šuves, jo mala tiek 
nevis līmēta, bet piekausēta

• Nav piekļuves mitrumam un putekļiem, kas 
uzkrājas mēbeles lietošanas laikā, radot 
redzamas tumšas savienojuma līnijas

• Nepastāv risks, ka mala saskarē ar karstumu 
(tvaiki virtuvē) varētu ar laiku atlīmēties.

ar AIRTEC malu 
līmēšanas tehnoloģiju

līdz šim tirgū

Plātņu un detaļu aplīmēšana ar HPL vai akrila 
slāni sniedz iespēju realizēt oriģinālas idejas.

• Iespējams iegūt jebkura biezuma materiālu, 
robežās no 4 līdz 60 mm, aplīmētu ar CPL

• Iespējamie izmēri:
Platums no 200 mm līdz 1300 mm
Garums no 500 mm līdz 2800 mm
Biezums no 5 mm līdz 100 mm

• Pieejamie bāzes materiāli - KSP, MDF
• Ražošanas procesā izmantojam poliuretāna 

līmi TECHNOMELT PUR 4688, kas nodrošina 
pilnīgu mitruma izturību un vismaz divreiz 
lielāku salipšanas spēju, salīdzinot ar citām 
līmēm

JAUNUMS



PAKALPOJUMI
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ABS MALAS VEIDS

Parasta
Akrila

MALU FORMA

R1
R2

Fāze (15° grādi)

PLĀTŅU IZEJMATERIĀLI

Mūsu noliktavā pieejamas laminētas 
plātnes, virtuves darba virsmas, 
sienas paneļi, plastikāti, akrila 
plātnes, finierētas plātnes un 

kompaktlamināti

Ražotājs:

ABS MALAS

Biezums:
AirTec: 1–2 mm

EVA līme: 0,4–2 mm

Ražotājs:  

ABS malas

ABS malas

Koka malas

IZEJMATERIĀLI



SAZINIES AR MUMS

SIA AM Furnitūra
Rīga, Ķīšezera iela 9, LV-1026

Tel: +371 67 496 001
E-pasts: amfurnitura@amf.lv

www.eamf.lv


