
Kleje dla przemysłu drzewnego i meblarskiego 

Dzięki naszym wysokiej jakości klejom dyspersyjnym FOLCO LIT oraz  
niereaktywnym i reaktywnym klejom topliwym marek FOLCO MELT i 
FOLCO REACT zawsze będziecie Państwo osiągać doskonałe rezultaty 
klejenia na wszystkich etapach produkcji nowoczesnych mebli i  
komponentów. Nasze niskoemisyjne dyspersje mają wiele zastosowań i 
stanowią solidne wsparcie w wytwarzaniu bezpiecznych i trwałych  
produktów: kleje te charakteryzują się niezmiennie wysoką jakością,  
są łatwe w użyciu i nie wymagają oznakowania, dzięki temu, że nie są 
szkodliwe dla zdrowia.

W naszych nowoczesnych zakładach produkujemy kleje termotopliwe o 
doskonałych właściwościach klejących, które gwarantują niezawodne 
łączenie elementów Państwa produktów, które będą też bardziej 
przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju, gdyż do produkcji klejów 
używamy surowców pochodzenia biologicznego.
 

Adhesives for the wood and furniture industry

With our high-quality FOLCO LIT dispersion adhesives and the non- 
reactive and reactive hotmelt adhesives of the FOLCO MELT and FOLCO 
REACT brands, you will always achieve a perfect result in all applications 
of modern furniture and component manufacturing. Our low-emission  
dispersions are universally applicable  and support you in the manufacture 
of safe and sustainable products: They are characterised by consistently 
high quality, are easy to use as well as label-free and therefore harmless 
to health.

At our modern production facilities we manufacture hotmelt adhesives 
with excellent adhesion properties, which guarantee reliable bonding of 
your products. We also contribute to the sustainability of your products 
by using bio-based raw materials.
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Korzyści dla Państwa  

 +   Dyspersje w jakości D2, D3 i D4 
(DIN EN 204)

 + Kleje termotopliwe o zwiększonej 
 stabilności topnienia

 + Wysoka odporność termiczna (DIN 
 EN 14257 / WATT 91) zapewniająca 
 ekstremalną trwałość produktów

 + Ekonomiczna produkcja dzięki 
 zoptymalizowaniu ilości  
 aplikowanego kleju i przyspieszeniu  
 procesu obróbki

 + Czystość i płynność przepływu  
 gwarantująca produkcję bez 
 poprawek

Your benefits 
  

 +  Dispersions in D2, D3 and D4 
quality (DIN EN 204)

 + Hotmelts with increased stability  
 of the melt

 + High heat resistance  
 (DIN EN 14257 / WATT 91) for  
 extremely durable products

 + Economical production due to  
 optimised application quantities  
 and accelerated processing times

 + Clean running properties  
 guarantee products without  
 reworking
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KLEJE

Próbka produktu: Kleje do  
wszystkich zastosowań w produkcji 
mebli i komponentów.  
Product sample: Adhesives for all 
applications of furniture and 
component manufacturing.

        KLEJE
DO DREWNA + MEBLI
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Follmann GmbH & Co. KG  
Heinrich-Follmann-Str. 1 / 32423 Minden / Germany / p + 49 571 9339-0 / e sales@follmann.com / www.follmann.com

+ Wysoka odporność termiczna  
+ High heat resistance

+ Szybkie przetwarzanie  
+ Fast processing times

+ Ekstremalnie trwałe produkty 
+ Extremly durable products

KLEJE DL A PR Z EMYS ŁU D R Z EWNEGO I M E B L AR S KIEGO 

Nazwa Obszary zastosowań

Dyspersje FOLCO LIT D2 seria Drewno lite, fornirowanie, postformowanie,  
laminowanie na bazie papieru oraz
termoplastyczne, klejenie montażowe, kołkowanie, 
klejenie powierzchniowe

FOLCO LIT D3 seria Drewno lite, fornirowanie, postformowanie, lami-
nowanie na bazie papieru oraz
laminowanie termoplastyczne, klejenie montażowe, 
klejenie powierzchniowe

FOLCO LIT D4 seria Lite drewno, fornirowanie, laminowanie na 
bazie papieru, klejenie montażowe, klejenie 
powierzchniowe

FOLCO LIT L seria Laminowanie na bazie papieru i termoplastyczne, 
klejenie powierzchniowe

Nazwa Obszary zastosowań

Kleje termotopliwe FOLCO MELT EB seria Oklejanie prostych krawędzi, formowanie miękkie, 
centra obróbcze

FOLCO MELT WR seria Oklejanie paneli, oklejanie profili, klejenie 
powierzchniowe

FOLCO MELT ProPack seria Montaż, pakowanie

FOLCO MELT PSA seria Powierzchnie, montaż, pakowanie

Reaktywne kleje 
termotopliwe

FOLCO REACT seria Oklejanie prostych krawędzi, oklejanie paneli,  
oklejanie profili, klejenie powierzchniowe

Dalsze informacje i dodatkowe oferty produktów można znaleźć w naszych kartach informacyjnych produktów lub 
skontaktować się z naszymi ekspertami p + 49 571 9339-255 / e adhesives@follmann.com.


