
Kleje termotopliwe dla przemysłu drzewnego  
i meblarskiego

Kleje termotopliwe są ważnym komponentem w nowoczesnej produkcji 
mebli. Nieważne, czy chodzi o oklejanie obrzeży, formowanie miękkie 
(softforming), oklejanie, laminowanie powierzchni czy zastosowania 
montażowe – stosując nasze kleje termotopliwe, zawsze uzyskasz 
doskonałe wyniki.

W naszych nowoczesnych zakładach produkcyjnych wytwarzamy kleje 
termotopliwe przyjazne dla surowców o doskonałych właściwościach  
adhezyjnych, które zagwarantują niezawodne połączenie twoich  
produktów. Nasze kleje nie posiadają etykiet, dlatego są bezpieczne dla 
zdrowia. Przyczyniamy się również do zrównoważonego rozwoju Twoich 
produktów przez stosowanie biosurowców. Wysoka wytrzymałość 
początkowa umożliwia szybkie czasy obróbki i zoptymalizowane ilości 
stosowanego kleju, aby zwiększyć Twoją efektywność pod względem  
kosztów. Ekologiczne właściwości robocze wspierają Twoje nowoczesne 
procesy produkcji, a bezpieczeństwo produktu zostaje podniesione przez 
wysoką odporność produktów na temperatury, co umożliwia wyjątkowo 
trwałe produkty końcowe.

Hotmelt adhesives for the wood and furniture
industry

Hotmelt adhesives are an important component in modern furniture  
production. Whether edge banding, softforming, wrapping, surface  
lamination or assembly applications – with our hotmelt adhesives you 
always achieve excellent results.

In our modern production facilities we produce raw material-friendly  
hotmelt adhesives with excellent adhesion properties, which guarantee 
reliable bonding of your products. Our adhesives are label-free and  
therefore harmless to health. We also contribute to the sustainability of 
your products by using bio-based raw materials. High initial strengths 
allow fast process times and optimised application quantities help to 
increase your cost efficiency. Clean running properties support your  
modern production processes and your product safety is improved by the 
high heat resistance of our products, which enable extremely durable end 
products.
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Twoje korzyści  

 + Wysoka wytrzymałość początkowa  
 dla szybkich czasów obróbki

 + Ekologiczne właściwości robocze  
 gwarantują produkty bez poprawek 

 + Wysoka odporność na temperatury  
 dla wyjątkowo trwałych produktów 

 + Doskonałe właściwości adhezyjne  
 dla niezawodnego łączenia 

 + Produkcja chroniąca zasoby 
 + Zwiększona stabilność roztopione 

 go materiału 
 
 
 
 

Your benefits 

 +  High initial strength for fast 
processing times

 + Clean running properties  
 guarantee products without  
 reworking

 + High heat resistance for extremely  
 durable products 

 +  Excellent adhesion properties for a 
reliable bonding

 + Resource conserving production
 + Increased stability of the melt
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Próbka produktu: Kleje termotopliwe do 
oklejania obrzeży. 
Product sample: Hotmelts for edge 
banding.
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+ Wysoka odporność na temperatury 
+ High heat resistance

+ Szybkie czasy obróbki

+ Fast processing times

+ Zwiększona stabilność roztopionego   
    materiału 
+ Increased stability of the melt

H OTM E LT AD HE SIVE S FO R THE WOO D AND FURNITURE INDUS TRY

Name Application areas

Hotmelts FOLCO MELT EB series Straight edge banding, softforming,  
processing centers

FOLCO MELT WR series Panel wrapping, profile wrapping, surface

FOLCO MELT PROPACK series Assembly, packaging

FOLCO MELT PSA series Surface, assembly, packaging

Reactive hotmelts FOLCO REACT series Straight edge banding, panel wrapping,  
profile wrapping, surface

For further information and additional product offerings please refer to our product information sheets or 
contact our experts p + 49 571 9339-255 / e adhesives@follmann.com.


