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Informacje o firmie MEBLEX Dariusz Chmielewski

Drogi  Kliencie!
Wychodząc naprzeciw Twoim oczekiwaniom firma PPHU Meblex stworzyła niepowtarzalną ofertę frontów meblowych. Jako jeden z wiodących producen-
tów w tej branży, wiemy jak ważna jest satysfakcja z dokonanych zakupów, dlatego nieustannie dokładamy wszelkich starań, by nasze produkty były 
wykonywane z najwyższej jakości surowców w oparciu o nowoczesną technologię. 

Nasze atuty
Z myślą o Tobie i Twoich potrzebach firma Meblex podczas 15-letniej działalności stale inwestuje w rozbudowę parku maszynowego, który obecnie 
stał się naszą wizytówką. Dzięki  komputeryzacji produkcji, wykorzystaniu urządzeń renomowanych producentów takich jak: IMA, Homag, Burkle, Co-
sta, Kuper, Cefla, czy  Holzma mamy gwarancję, że oferowane przez nas produkty  są tworzone zgodnie z zasadami sztuki stolarskiej. Oprócz produkcji 
pomyśleliśmy również o dystrybucji.  Jeśli chcesz szybko  i sprawnie złożyć swoje zamówienie, możesz skorzystać z naszego nowoczesnego systemu 
Frontman, dzięki któremu będziesz mógł monitorować status swojego zamówienia, podczas całego procesu realizacji.

Nasza oferta
Biorąc pod uwagę zarówno Twoje oczekiwania, jak i zmieniające się trendy w branży meblowej, staramy się sprostać nawet największym wymaganiom 
Naszych Klientów. Oferujemy Ci najwyższej jakości:

● fronty na bazie płyty MDF (o grubości 16 lub 19 mm) dostępne w 49 wzorach i oklejane folią PVC w 118 kolorach, 
● 9 wzorów frontów na bazie płyty MDF (o grubości 16 lub 19 mm) oklejanych folią połyskową PET w 5 kolorach jednobarwnych i 3 kolorach drew-
nopodobnych, charakteryzującej się bardzo wysoką odpornością na zarysowania,
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 ● fronty pokrywane fornirem modyfikowanym, wykonywane zarówno z rodzimych, jak i egzo-
tycznych gatunków drzew. Fronty te dostępne są w 7 wzorach, 50 kolorach i w 3 grubościach 
płyty wiórowej (18, 28, 38 mm). Inne grubości płyty wykonujemy na życzenie klienta.
Oferujemy również fronty w ramkach aluminiowych dostępne w 16 wzorach i w 58 rodzajach 
szkła wypełniającego.

By Twoje wnętrze zyskało niepowtarzalny styl, możesz u nas również zakupić designerskie 
uchwyty w 17 specjalnie dla Ciebie przygotowanych rodzajach. 

Jak działamy
Dbając o Twoją opinię, dokładamy wszelkich starań, by oferowane przez nas produkty, spotyka-
ły się z Twoim uznaniem i zadowoleniem. Nasze fronty produkowane są ze starannie wyselek-
cjonowanych surowców. Dzięki nowoczesnemu procesowi produkcyjnemu i wykwalifikowanej 

kadrze pracowniczej mamy pewność, że nasze produkty odpowiadają wszelkim standardom rynkowym. Warto podkreślić, że niezwykle istotną dla nas 
częścią procesu produkcyjnego jest kontrola jakości, trwająca od momentu złożenia zamówienia do wysłania towaru. Każdy Klient jest dla nas wyjąt-
kowy, dlatego specjalnie dla naszych dystrybutorów wprowadziliśmy niezawodny system składania zamówień  - Frontman, pozwalający  kontrolować 
status zamówienia  na każdym etapie. Wprowadziliśmy również system etykietowania, który usprawnia oraz eliminuje wszelkie pomyłki podczas wysy-
łania towaru. 
Z pewnością naszym dużym atutem są stosowane przez nas rozwiązania logistyczne, dzięki którym szybko, a przede wszystkim sprawnie otrzymasz 
swoje zamówienie. Ogromną zaletą posiadania własnej floty samochodowej jest fakt, że ryzyko uszkodzenia podczas transportu jest naprawdę mini-
malne. 

Drogi Kliencie,
Pamiętaj, że nasze wyroby są objęte 2 – letnim okresem gwarancji, a wszelkie informacje, jakich potrzebujesz, znajdują się na karcie gwarancyjnej, 
umieszczanej w każdej ostatniej paczce wysłanego do Ciebie zamówienia.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do siedzib naszych dystrybutorów, którzy z pewnością kompleksowo zajmą się zamówieniem oraz udzielą 
odpowiedzi na wszystkie pytania.
 Zapraszamy Cię również do odwiedzenia naszej strony internetowej www.meblex.pl  
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Kolekcja frontów MDF



-listwy podszawkowe
-listwy wieńczące 

proste
-listwy wieńczące 
gięte zewnętrzne 

i wewnętrzne

Wzór frontu M1

Fronty we wzorze M1 wykonywane są 
z płyty MDF o grubości 16 mm lub na 
życzenie klienta z płyty MDF o grubo-
ści 19 mm. Wszystkie fronty oklejane 
są foliami w pionie. Na zamówienie 
możliwe jest wykonanie usłojenia 
w poziomie bez dodatkowych opłat. 
Maksymalna wysokość frontu z usło-
jeniem w poziomie nie może przekro-
czyć 1250 mm. Przy wymiarze frontu  
o szerokości mniejszej niż 196 mm 
nie ma frezu w środku - zastosowany 
jest tylko frez obwiedniowy. Nie wy-
konujemy ażurów, blend oraz witryn 
ze szprosem w rozmiarach innych niż 
standardowa wymiarówka. Szerokość 
pilastra wynosi 50 mm,  natomiast 
wysokość może być dowolna. 

Poniżej przedstawiamy elementy, któ-
re mogą być wykonane we wzorze M1.

blenda ażur front witryna szpros
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-listwy podszawkowe
-listwy wieńczące 

proste
-listwy wieńczące 
gięte zewnętrzne 

i wewnętrzne
blenda ażur front witryna

Fronty we wzorze M2 wykonywane są 
z płyty MDF o grubości 16 mm lub na 
życzenie klienta z płyty MDF o grubo-
ści 19 mm. Wszystkie fronty oklejane 
są foliami w pionie. Na zamówienie 
możliwe jest wykonanie usłojenia 
w poziomie bez dodatkowych opłat. 
Maksymalna wysokość frontu z usło-
jeniem w poziomie nie może przekro-
czyć 1250 mm. Przy wymiarze frontu 
o szerokości mniejszej niż 236 mm 
nie ma frezu w środku - zastosowany 
jest tylko frez obwiedniowy. Nie wy-
konujemy ażurów i blend w rozmia-
rach innych niż standardowa wymia-
rówka. Szerokość pilastra wynosi 
50 mm, natomiast wysokość może 
być dowolna.

Poniżej przedstawiamy elementy, któ-
re mogą być wykonane we wzorze M2.

Wzór frontu M2
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ażur

Wzór frontu M3

Fronty we wzorze M3 wykonywane są 
z płyty MDF o grubości 16 mm lub na 
życzenie klienta z płyty MDF o grubo-
ści 19 mm. Wszystkie fronty oklejane 
są foliami w pionie. Na zamówienie 
możliwe jest wykonanie usłojenia 
w poziomie bez dodatkowych opłat. 
Maksymalna wysokość frontu z usło-
jeniem w poziomie nie może przekro-
czyć 1250 mm. Przy wymiarze frontu 
o szerokości mniejszej niż 236 mm 
nie ma frezu w środku - zastosowany 
jest tylko frez obwiedniowy. Nie wy-
konujemy blend w rozmiarach innych 
niż standardowa wymiarówka. Sze-
rokość pilastra wynosi 50 mm, nato-
miast wysokość może być dowolna.

Poniżej przedstawiamy elementy, któ-
re mogą być wykonane we wzorze M3.

blenda front witryna
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-listwy podszawkowe
-listwy wieńczące 

proste
-listwy wieńczące 
gięte zewnętrzne 

i wewnętrzne

Wzór frontu M4

Fronty we wzorze M4 wykonywane 
są z płyty MDF o grubości 16 mm 
z doklejką na powierzchni 3 mm, co 
stanowi razem 19 mm. Szerokość 
ramki w tym wzorze wynosi 6,9 mm. 
Wszystkie fronty oklejane są foliami 
w pionie. Na zamówienie możliwe 
jest wykonanie usłojenia w pozio-
mie bez dodatkowych opłat. Maksy-
malna wysokość frontu z usłojeniem 
w poziomie nie może przekroczyć 
1250 mm. Przy wymiarze frontu 
o szerokości mniejszej niż 196 mm nie 
ma frezowania, front jest gładki. Sze-
rokość pilastra wynosi 50 mm, nato-
miast wysokość może być dowolna.

Poniżej przedstawiamy elementy, któ-
re mogą być wykonane we wzorze M4.
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-listwy podszawkowe
-listwy wieńczące 

proste
-listwy wieńczące 
gięte zewnętrzne 

i wewnętrzne

Fronty we wzorze M5 wykonywane są 
z płyty MDF o grubości 16 mm lub na 
życzenie klienta z płyty MDF o grubo-
ści 19 mm. Wszystkie fronty oklejane 
są foliami w pionie. Na zamówienie 
możliwe jest wykonanie usłojenia 
w poziomie bez dodatkowych opłat. 
Maksymalna wysokość frontu z usło-
jeniem w poziomie nie może przekro-
czyć 1250 mm. Szerokość pilastra 
wynosi 50 mm, natomiast wysokość 
może być dowolna.

Poniżej przedstawiamy elementy, któ-
re mogą być wykonane we wzorze M5.

Wzór frontu M5
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Wzór frontu M6

Fronty we wzorze M6 wykonywane są 
z płyty MDF o grubości 16 mm lub na 
życzenie klienta z płyty MDF o grubo-
ści 19 mm. Wszystkie fronty oklejane 
są foliami w pionie. Na zamówienie 
możliwe jest wykonanie usłojenia 
w poziomie bez dodatkowych opłat. 
Maksymalna wysokość frontu z usło-
jeniem w poziomie nie może przekro-
czyć 1250 mm. W tym wzorze możli-
we jest tylko frezowanie pod uchwyt 
góra centralnie (GC). Szerokość pila-
stra wynosi 50 mm, natomiast wyso-
kość może być dowolna.

Poniżej przedstawiamy elementy, któ-
re mogą być wykonane we wzorze M6.
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-listwy podszawkowe
-listwy wieńczące 

proste
-listwy wieńczące 
gięte zewnętrzne 

i wewnętrzne
RODZAJE FREZOWANIA POD UCHWYT

D.C. G.C. D.L. D.P. G.L. G.P.
front witryna

Wzór frontu M7

Fronty we wzorze M7 wykonywane są 
z płyty MDF o grubości 16 mm lub na 
życzenie klienta z płyty MDF o grubo-
ści 19 mm. Wszystkie fronty oklejane 
są foliami w pionie. Na zamówienie 
możliwe jest wykonanie usłojenia 
w poziomie bez dodatkowych opłat. 
Maksymalna wysokość frontu z usło-
jeniem w poziomie nie może prze-
kroczyć 1250 mm. W tym wzorze 
możliwe jest frezowanie pod uchwy-
ty: góra centralnie (GC), dół central-
nie (DC), góra lewa (GL), góra prawa 
(GP), dół lewy (DL) i dół prawy (DP). 
Przy szerokości frontu mniejszej niż 
246 mm nie ma możliwości frezowa-
nia pod uchwyt GC lub DC. Na specjal-
ne życzenie możemy wykonać uchwyt 
w dowolnym miejscu, według załą-
czonego rysunku. Szerokość pilastra 
wynosi 50 mm, natomiast wysokość 
może być dowolna.

Poniżej przedstawiamy elementy, któ-
re mogą być wykonane we wzorze M7.
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-listwy podszawkowe
-listwy wieńczące 

proste
-listwy wieńczące 
gięte zewnętrzne 

i wewnętrzne

Wzór frontu M8 R3

Fronty we wzorze M8 R3 wykonywane 
są z płyty MDF o grubości 16 mm lub 
na życzenie klienta z płyty MDF o gru-
bości 19 mm. Wszystkie fronty okle-
jane są foliami w pionie. Na zamówie-
nie możliwe jest wykonanie usłojenia 
w poziomie bez dodatkowych opłat. 
Maksymalna wysokość frontu z usło-
jeniem w poziomie nie może przekro-
czyć 1250 mm. Szerokość pilastra 
wynosi 50 mm, natomiast wysokość 
może być dowolna.

Poniżej przedstawiamy elementy, któ-
re mogą być wykonane we wzorze M8 R3.
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-listwy podszawkowe
-listwy wieńczące 

proste
-listwy wieńczące 
gięte zewnętrzne 

i wewnętrzne

Wzór frontu M9

Fronty we wzorze M9 wykonywane są 
z płyty MDF o grubości 16 mm lub na 
życzenie klienta z płyty MDF o grubo-
ści 19 mm. Wszystkie fronty oklejane 
są foliami w pionie. Na zamówienie 
możliwe jest wykonanie usłojenia 
w poziomie bez dodatkowych opłat. 
Maksymalna wysokość frontu z usło-
jeniem w poziomie nie może przekro-
czyć 1250 mm. W tym wzorze możli-
we jest frezowanie pod uchwyty: góra 
centralnie (GC), dół centralnie (DC), 
góra lewa (GL), góra prawa (GP), dół 
lewy (DL) i dół prawy (DP).  Front we 
wzorze M9 jest frezowany obwiednio-
wo tak jak wzór M8. Różni się tylko 
frezowaniem pod uchwyt. We wzorze 
M9 występują 3 rozmiary uchwytów: 
96 mm, 128 mm, 160 mm. Podczas 
składania zamówienia, prosimy za-
znaczyć odpowiedni rozmiar uchwytu. 
Szerokość pilastra wynosi 50 mm, na-
tomiast wysokość może być dowol-
na.

Poniżej przedstawiamy elementy, któ-
re mogą być wykonane we wzorze M9.
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-listwy podszawkowe
-listwy wieńczące 

proste
-listwy wieńczące 
gięte zewnętrzne 

i wewnętrzne

Wzór frontu M10

Fronty we wzorze M10 wykonywane 
są z płyty MDF o grubości 16 mm lub 
na życzenie klienta z płyty MDF o gru-
bości 19 mm. Wszystkie fronty okle-
jane są foliami w pionie. Na zamówie-
nie możliwe jest wykonanie usłojenia 
w poziomie bez dodatkowych opłat. 
Maksymalna wysokość frontu z usło-
jeniem w poziomie nie może przekro-
czyć 1250 mm. Szerokość pilastra 
wynosi 50 mm, natomiast wysokość 
może być dowolna.

Poniżej przedstawiamy elementy, któ-
re mogą być wykonane we wzorze M10.

front witryna
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-listwy podszawkowe
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Wzór frontu M11

Fronty we wzorze M11 wykonywane 
są z płyty MDF o grubości 16 mm lub 
na życzenie klienta z płyty MDF o gru-
bości 19 mm. Wszystkie fronty okle-
jane są foliami w pionie. Na zamówie-
nie możliwe jest wykonanie usłojenia 
w poziomie bez dodatkowych opłat. 
Maksymalna wysokość frontu z usło-
jeniem w poziomie nie może przekro-
czyć 1250 mm. Szerokość pilastra 
wynosi 50 mm, natomiast wysokość 
może być dowolna.

Poniżej przedstawiamy elementy, któ-
re mogą być wykonane we wzorze M11.

front witryna
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Wzór frontu M12

Fronty we wzorze M12 wykonywane 
są z płyty MDF o grubości 16 mm lub 
na życzenie klienta z płyty MDF o gru-
bości 19 mm. Wszystkie fronty okle-
jane są foliami w pionie. Na zamówie-
nie możliwe jest wykonanie usłojenia 
w poziomie bez dodatkowych opłat. 
Maksymalna wysokość frontu z usło-
jeniem w poziomie nie może przekro-
czyć 1250 mm. Przy wymiarze frontu 
o szerokości mniejszej niż 196 mm nie 
ma frezu w środku -  zastosowany jest 
tylko frez obwiedniowy. Szerokość pi-
lastra wynosi 50 mm, natomiast wy-
sokość może być dowolna.

Poniżej przedstawiamy elementy, któ-
re mogą być wykonane we wzorze M12.
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Wzór frontu M13

Fronty we wzorze M13 wykonywane 
są z płyty MDF o grubości 16 mm lub 
na życzenie klienta z płyty MDF o gru-
bości 19 mm. Wszystkie fronty okle-
jane są foliami w pionie. Na zamówie-
nie możliwe jest wykonanie usłojenia 
w poziomie bez dodatkowych opłat. 
Maksymalna wysokość frontu z usło-
jeniem w poziomie nie może przekro-
czyć 1250 mm. Przy wymiarze frontu 
o szerokości mniejszej niż 196 mm nie 
ma frezu w środku -  zastosowany jest 
tylko frez obwiedniowy. Szerokość pi-
lastra wynosi 50 mm, natomiast wy-
sokość może być dowolna.

Poniżej przedstawiamy elementy, któ-
re mogą być wykonane we wzorze M13.
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Wzór frontu M14

Fronty we wzorze M14 wykonywane 
są z płyty MDF o grubości 16 mm lub 
na życzenie klienta z płyty MDF o gru-
bości 19 mm. Wszystkie fronty okle-
jane są foliami w pionie. Na zamówie-
nie możliwe jest wykonanie usłojenia 
w poziomie bez dodatkowych opłat. 
Maksymalna wysokość frontu z usło-
jeniem w poziomie nie może przekro-
czyć 1250 mm. Przy wymiarze frontu 
o szerokości mniejszej niż 236 mm nie 
ma frezu w środku - zastosowany jest 
tylko frez obwiedniowy. Szerokość pi-
lastra wynosi 50 mm, natomiast wy-
sokość może być dowolna.

Poniżej przedstawiamy elementy, któ-
re mogą być wykonane we wzorze M14.
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Fronty we wzorze M15 R6 wykonywa-
ne są z płyty MDF o grubości 16 mm 
lub na życzenie klienta z płyty MDF 
o grubości 19 mm. Wszystkie fronty 
oklejane są foliami w pionie. Na zamó-
wienie możliwe jest wykonanie usło-
jenia w poziomie bez dodatkowych 
opłat. Maksymalna wysokość frontu z 
usłojeniem w poziomie nie może prze-
kroczyć 1250 mm. Szerokość pilastra 
wynosi 50 mm, natomiast wysokość 
może być dowolna.

Poniżej przedstawiamy elementy, któ-
re mogą być wykonane we wzorze M15 
R6.

Wzór frontu M15 R6

front witryna
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Wzór frontu M16

Fronty we wzorze M16 wykonywane 
są z płyty MDF o grubości 16 mm lub 
na życzenie klienta z płyty MDF o gru-
bości 19 mm. Wszystkie fronty okle-
jane są foliami w pionie. Na zamówie-
nie możliwe jest wykonanie usłojenia 
w poziomie bez dodatkowych opłat. 
Maksymalna wysokość frontu z usło-
jeniem w poziomie nie może przekro-
czyć 1250 mm. Przy wymiarze frontu 
o szerokości mniejszej niż 196 mm nie 
ma frezu w środku - zastosowany jest 
tylko frez obwiedniowy. Szerokość pi-
lastra wynosi 50 mm, natomiast wy-
sokość może być dowolna.

Poniżej przedstawiamy elementy, któ-
re mogą być wykonane we wzorze M16.
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Wzór frontu M17

Fronty we wzorze M17 wykonywane 
są z płyty MDF o grubości 16 mm lub 
na życzenie klienta z płyty MDF o gru-
bości 19 mm. Wszystkie fronty okle-
jane są foliami w pionie. Na zamówie-
nie możliwe jest wykonanie usłojenia 
w poziomie bez dodatkowych opłat. 
Maksymalna wysokość frontu z usło-
jeniem w poziomie nie może przekro-
czyć 1250 mm. Przy wymiarze frontu 
o szerokości mniejszej niż 196 mm nie 
ma frezu w środku - zastosowany jest 
tylko frez obwiedniowy. Szerokość pi-
lastra wynosi 50 mm, natomiast wy-
sokość może być dowolna.

Poniżej przedstawiamy elementy, któ-
re mogą być wykonane we wzorze M17.
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Wzór frontu M18

Fronty we wzorze M18 wykonywane 
są z płyty MDF o grubości 16 mm lub 
na życzenie klienta z płyty MDF o gru-
bości 19 mm. Wszystkie fronty okle-
jane są foliami w pionie. Na zamówie-
nie możliwe jest wykonanie usłojenia 
w poziomie bez dodatkowych opłat. 
Maksymalna wysokość frontu z usło-
jeniem w poziomie nie może przekro-
czyć 1250 mm. Przy wymiarze frontu 
o szerokości mniejszej niż 196 mm nie 
ma frezu w środku - zastosowany jest 
tylko frez obwiedniowy. Szerokość pi-
lastra wynosi 50 mm, natomiast wy-
sokość może być dowolna.

Poniżej przedstawiamy elementy, któ-
re mogą być wykonane we wzorze M18.
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Wzór frontu M19

Fronty we wzorze M19 wykonywane 
są z płyty MDF o grubości 16 mm lub 
na życzenie klienta z płyty MDF o gru-
bości 19 mm. Wszystkie fronty okle-
jane są foliami w pionie. Na zamówie-
nie możliwe jest wykonanie usłojenia 
w poziomie bez dodatkowych opłat. 
Maksymalna wysokość frontu z usło-
jeniem w poziomie nie może przekro-
czyć 1250 mm. Przy wymiarze frontu 
o szerokości mniejszej niż 196 mm nie 
ma frezu w środku - zastosowany jest 
tylko frez obwiedniowy. Szerokość pi-
lastra wynosi 50 mm, natomiast wy-
sokość może być dowolna.

Poniżej przedstawiamy elementy, któ-
re mogą być wykonane we wzorze M19.
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Wzór frontu M20

Fronty we wzorze M20 wykonywane 
są z płyty MDF o grubości 16 mm lub 
na życzenie klienta z płyty MDF o gru-
bości 19 mm. Wszystkie fronty okle-
jane są foliami w pionie. Na zamówie-
nie możliwe jest wykonanie usłojenia 
w poziomie bez dodatkowych opłat. 
Maksymalna wysokość frontu z usło-
jeniem w poziomie nie może przekro-
czyć 1250 mm. Przy wymiarze frontu 
o szerokości mniejszej niż 196 mm nie 
ma frezu w środku - zastosowany jest 
tylko frez obwiedniowy. Szerokość pi-
lastra wynosi 50 mm, natomiast wy-
sokość może być dowolna.

Poniżej przedstawiamy elementy, któ-
re mogą być wykonane we wzorze M20.
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Wzór frontu M21

Fronty we wzorze M21 wykonywane
są z płyty MDF o grubości 19 mm. 
Wszystkie fronty oklejane są folia-
mi w pionie. Na zamówienie możliwe 
jest wykonanie usłojenia w pozio-
mie bez dodatkowych opłat. Maksy-
malna wysokość frontu z usłojeniem 
w poziomie nie może przekroczyć 
1250 mm. Szerokość pilastra wynosi 
50 mm, natomiast wysokość może 
być dowolna.

Poniżej przedstawiamy elementy, któ-
re mogą być wykonane we wzorze M21.
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Wzór frontu M22

Fronty we wzorze M22 wykonywa-
ne są z płyty MDF o grubości 16 mm 
z doklejką na powierzchni 3 mm, co 
stanowi razem 19 mm. Wszystkie 
fronty oklejane są foliami w pionie. Na 
zamówienie możliwe jest wykonanie 
usłojenia w poziomie bez dodatko-
wych opłat. Maksymalna wysokość 
frontu z usłojeniem w poziomie nie 
może przekroczyć 1250 mm. Przy wy-
miarze frontu o szerokości mniejszej
niż 196 mm nie ma frezu w środku 
- zastosowany jest tylko frez ob-
wiedniowy. Nie wykonujemy ażu-
rów i blend w rozmiarach innych niż 
standardowa wymiarówka. Szero-
kość pilastra wynosi 50 mm, nato-
miast wysokość może być dowolna.

Poniżej przedstawiamy elementy, któ-
re mogą być wykonane we wzorze M22.
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Wzór frontu M23

Fronty we wzorze M23 wykonywane 
są z płyty MDF o grubości 16 mm lub 
na życzenie klienta z płyty MDF o gru-
bości 19 mm. Wszystkie fronty okle-
jane są foliami w pionie. Na zamówie-
nie możliwe jest wykonanie usłojenia 
w poziomie bez dodatkowych opłat. 
Maksymalna wysokość frontu z usło-
jeniem w poziomie nie może przekro-
czyć 1250 mm. Przy wymiarze frontu 
o szerokości mniejszej niż 236 mm nie 
ma frezu w środku - zastosowany jest 
tylko frez obwiedniowy. Nie wykonu-
jemy ażurów i blend w rozmiarach in-
nych niż standardowa wymiarówka. 
Szerokość pilastra wynosi 50 mm, na-
tomiast wysokość może być dowolna.

Poniżej przedstawiamy elementy, któ-
re mogą być wykonane we wzorze M23.
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Wzór frontu M24

Fronty we wzorze M24 wykonywane 
są z płyty MDF o grubości 16 mm lub 
na życzenie klienta z płyty MDF o gru-
bości 19 mm. Wszystkie fronty okle-
jane są foliami w pionie. Na zamówie-
nie możliwe jest wykonanie usłojenia 
w poziomie bez dodatkowych opłat. 
Maksymalna wysokość frontu z usło-
jeniem w poziomie nie może przekro-
czyć 1250 mm. We froncie M24 frezo-
wanie poziome (paseczki) występuje 
co 140 mm, licząc od górnej krawędzi 
frontu. Zamawiając ten wzór, prosimy 
zwrócić szczególną uwagę na układ 
frezowania. Szerokość pilastra wyno-
si 50 mm, natomiast wysokość może 
być dowolna.

Poniżej przedstawiamy elementy, któ-
re mogą być wykonane we wzorze M24.
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Wzór frontu M25

Fronty we wzorze M25 wykonywa-
ne są z płyty MDF o grubości 19 mm. 
Wszystkie fronty oklejane są foliami 
w pionie. Na zamówienie możliwe jest 
wykonanie usłojenia w poziomie bez 
dodatkowych opłat. Maksymalna wy-
sokość frontu z usłojeniem w pozio-
mie nie może przekroczyć 1250 mm. 
Szerokość pilastra wynosi 50 mm, 
natomiast wysokość może być do-
wolna.

Poniżej przedstawiamy elementy, któ-
re mogą być wykonane we wzorze M25.
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Wzór frontu M26

Fronty we wzorze M26 wykonywane
są z płyty MDF o grubości 19 mm. 
Wszystkie fronty oklejane są folia-
mi w pionie. Na zamówienie możliwe 
jest wykonanie usłojenia w pozio-
mie bez dodatkowych opłat. Maksy-
malna wysokość frontu z usłojeniem 
w poziomie nie może przekroczyć 
1250 mm. Przy wymiarze frontu o sze-
rokości mniejszej niż 196 mm nie 
ma frezu w środku - zastosowany 
jest tylko frez obwiedniowy. Szero-
kość pilastra wynosi 50 mm, nato-
miast wysokość może być dowolna.

Poniżej przedstawiamy elementy, któ-
re mogą być wykonane we wzorze M26.
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Wzór frontu M27

Fronty we wzorze M27 wykonywa-
ne są z płyty MDF o grubości 19 mm. 
Wszystkie fronty oklejane są folia-
mi w pionie. Na zamówienie możliwe 
jest wykonanie usłojenia w poziomie 
bez dodatkowych opłat. Maksymal-
na wysokość frontu z usłojeniem 
w poziomie nie może przekroczyć 
1250 mm. Przy wymiarze frontu 
o szerokości mniejszej niż 196 mm 
nie ma frezu w środku - zastosowa-
ny jest tylko frez obwiedniowy. Sze-
rokość pilastra wynosi 50 mm, nato-
miast wysokość może być dowolna.

Poniżej przedstawiamy elementy, któ-
re mogą być wykonane we wzorze M27.
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Wzór frontu M28

Fronty we wzorze M28 wykonywa-
ne są z płyty MDF o grubości 19 mm. 
Wszystkie fronty oklejane są foliami 
w pionie. Na zamówienie możliwe jest 
wykonanie usłojenia w poziomie bez 
dodatkowych opłat. Maksymalna wy-
sokość frontu z usłojeniem w poziomie 
nie może przekroczyć 1250 mm. Front 
dostarczamy do klienta z wyfrezowa-
niem pod uchwyt + uchwyt, lecz nie 
z zamontowanym. Klient musi sam 
wkleić uchwyt. Cały podany wymiar 
to wymiar frontu z uchwytem. Sze-
rokość pilastra wynosi 50 mm, nato-
miast wysokość może być dowolna.

Poniżej przedstawiamy elementy, któ-
re mogą być wykonane we wzorze M28.
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Wzór frontu M29

Fronty we wzorze M29 wykonywa-
ne są z płyty MDF o grubości 19 mm. 
Wszystkie fronty oklejane są folia-
mi w pionie. Na zamówienie możliwe 
jest wykonanie usłojenia w poziomie 
bez dodatkowych opłat. Maksymal-
na wysokość frontu z usłojeniem 
w poziomie nie może przekroczyć 
1250 mm. Front dostarczamy do 
klienta z wyfrezowaniem pod uchwyt, 
lecz nie z zamontowanym uchwytem. 
Klient musi sam wkleić uchwyt. Sze-
rokość pilastra wynosi 50 mm, nato-
miast wysokość może być dowolna.

Uwaga! We wzorze M29 nie wykonu-
jemy witryn.

Poniżej przedstawiamy elementy, któ-
re mogą być wykonane we wzorze M29.
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Wzór frontu M30

Fronty we wzorze M30 wykonywane 
są z płyty MDF o grubości 16 mm lub 
na życzenie klienta z płyty MDF o gru-
bości 19 mm. Wszystkie fronty okle-
jane są foliami w pionie. Na zamówie-
nie możliwe jest wykonanie usłojenia 
w poziomie bez dodatkowych opłat. 
Maksymalna wysokość frontu z usło-
jeniem w poziomie nie może przekro-
czyć 1250 mm. Minimalny rozmiar 
frontu z pełnym ozdobnym frezem 
wewnątrz to 246 x 246 mm. Szero-
kość pilastra wynosi 50 mm, nato-
miast wysokość może być dowolna.

Poniżej przedstawiamy elementy, któ-
re mogą być wykonane we wzorze M30.

front witryna
34

szuflady 
z wycięciem

pilaster
clasic

pilaster
retro

korony



-listwy podszawkowe
-listwy wieńczące 

proste
-listwy wieńczące 
gięte zewnętrzne 

i wewnętrzne

Wzór frontu M31

Fronty we wzorze M31 wykonywane 
są z płyty MDF o grubości 16 mm lub 
na życzenie klienta z płyty MDF o gru-
bości 19 mm. Wszystkie fronty okle-
jane są foliami w pionie. Na zamówie-
nie możliwe jest wykonanie usłojenia 
w poziomie. Maksymalna wysokość 
frontu z usłojeniem w poziomie nie 
może przekroczyć  1250 mm. W tym 
wzorze możliwe jest frezowanie pod 
uchwyty: góra centralnie (GC), dół 
centralnie (DC), góra lewa (GL), góra 
prawa (GP), dół lewy (DL) i dół prawy 
(DP). Do uchwytów dołączamy wypeł-
nienia w tym samym kolorze. Szero-
kość pilastra wynosi  50 mm, nato-
miast wysokość może być dowolna. 

Poniżej przedstawiamy elementy, któ-
re mogą być wykonane we wzorze M31.
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Wzór frontu M32

Fronty we wzorze M32 wykonywane 
są z płyty MDF o grubości 16 mm lub 
na życzenie klienta z płyty MDF o gru-
bości 19 mm. Wszystkie fronty okle-
jane są foliami w pionie. Na zamówie-
nie możliwe jest wykonanie usłojenia 
w poziomie bez dodatkowych opłat. 
Maksymalna wysokość frontu z usło-
jeniem w poziomie nie może przekro-
czyć  1250 mm. W tym wzorze możli-
we jest frezowanie pod uchwyty: góra 
centralnie (GC), dół centralnie (DC), 
góra lewa (GL), góra prawa (GP), dół 
lewy (DL) i dół prawy (DP). Szerokość 
pilastra wynosi  50 mm, natomiast 
wysokość może być dowolna.

Poniżej przedstawiamy elementy, któ-
re mogą być wykonane we wzorze M32.
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Wzór frontu M33

Fronty we wzorze M33 wykonywane 
są z płyty MDF o grubości 16 mm lub 
na życzenie klienta z płyty MDF o gru-
bości 19 mm. Wszystkie fronty okle-
jane są foliami w pionie. Na zamówie-
nie możliwe jest wykonanie usłojenia 
w poziomie bez dodatkowych opłat. 
Maksymalna wysokość frontu z usło-
jeniem w poziomie nie może przekro-
czyć  1250 mm. W tym wzorze moż-
liwe jest frezowanie pod uchwyty: 
góra centralnie (GC), dół centralnie 
(DC). Szerokość pilastra wynosi  50 
mm, natomiast wysokość może być 
dowolna.

Poniżej przedstawiamy elementy, któ-
re mogą być wykonane we wzorze M33.
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Wzór frontu M34

Fronty we wzorze M34 wykonywane 
są z płyty MDF o grubości 16 mm lub 
na życzenie klienta z płyty MDF o gru-
bości 19 mm. Wszystkie fronty okle-
jane są foliami w pionie. Na zamówie-
nie możliwe jest wykonanie usłojenia 
w poziomie bez dodatkowych opłat. 
Maksymalna wysokość frontu z usło-
jeniem w poziomie nie może przekro-
czyć  1250 mm. W tym wzorze możli-
we jest frezowanie pod uchwyty: góra 
centralnie (GC), dół centralnie (DC), 
góra lewa (GL), góra prawa (GP), dół 
lewy (DL) i dół prawy (DP). Do uchwy-
tów dołączamy wypełnienia w tym 
samym kolorze. Szerokość pilastra 
wynosi  50 mm, natomiast wysokość 
może być dowolna.

Poniżej przedstawiamy elementy, któ-
re mogą być wykonane we wzorze M34.
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Wzór frontu M35

Fronty we wzorze M35 wykonywane 
są z płyty MDF o grubości 16 mm lub 
na życzenie klienta z płyty MDF o gru-
bości 19 mm. Wszystkie fronty okle-
jane są foliami w pionie. Na zamówie-
nie możliwe jest wykonanie usłojenia 
w poziomie bez dodatkowych opłat. 
Maksymalna wysokość frontu z usło-
jeniem w poziomie nie może przekro-
czyć  1250 mm. W tym wzorze możli-
we jest frezowanie pod uchwyt - tylko 
góra centralnie (GC). Szerokość pila-
stra wynosi  50 mm, natomiast wyso-
kość może być dowolna.

Poniżej przedstawiamy elementy, któ-
re mogą być wykonane we wzorze M35.
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Wzór frontu M36

Fronty we wzorze M36 wykonywane 
są z płyty MDF o grubości 16 mm lub 
na życzenie klienta z płyty MDF o gru-
bości 19 mm. Wszystkie fronty okle-
jane są foliami w pionie. Na zamówie-
nie możliwe jest wykonanie usłojenia 
w poziomie bez dodatkowych opłat. 
Maksymalna wysokość frontu z usło-
jeniem w poziomie nie może przekro-
czyć  1250 mm. W tym wzorze możli-
we jest frezowanie pod uchwyt: góra 
centralnie (GC) lub dół centralnie (DC). 
Szerokość pilastra wynosi  50 mm, na-
tomiast wysokość może być dowolna.

Poniżej przedstawiamy elementy, któ-
re mogą być wykonane we wzorze M36.
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Wzór frontu M37 R64

Fronty we wzorze M37 R64 wykonywa-
ne są z płyty MDF o grubości 16 mm lub 
na życzenie klienta z płyty MDF o gru-
bości 19 mm. Wszystkie fronty okle-
jane są foliami w pionie. Na zamówie-
nie możliwe jest wykonanie usłojenia 
w poziomie bez dodatkowych opłat. 
Maksymalna wysokość frontu z usło-
jeniem w poziomie nie może przekro-
czyć  1250 mm. W tym wzorze możli-
we jest frezowanie pod uchwyt - tylko 
góra centralnie (GC). Szerokość pila-
stra wynosi  50 mm, natomiast wyso-
kość może być dowolna. W podanym 
wzorze uchwyt ma rozmiar 64 mm. 

Poniżej przedstawiamy elementy, któ-
re mogą być wykonane we wzorze 
M37 R64.
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Wzór frontu M38 R32

Fronty we wzorze M38 R32 wykonywa-
ne są z płyty MDF o grubości 16 mm lub 
na życzenie klienta z płyty MDF o gru-
bości 19 mm. Wszystkie fronty okle-
jane są foliami w pionie. Na zamówie-
nie możliwe jest wykonanie usłojenia 
w poziomie bez dodatkowych opłat. 
Maksymalna wysokość frontu z usło-
jeniem w poziomie nie może przekro-
czyć  1250 mm. W tym wzorze możli-
we jest frezowanie pod uchwyt - tylko 
góra centralnie (GC). Szerokość pila-
stra wynosi  50 mm, natomiast wyso-
kość może być dowolna. W podanym 
wzorze uchwyt ma rozmiar 32 mm. 

Poniżej przedstawiamy elementy, któ-
re mogą być wykonane we wzorze 
M38 R32.
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Wzór frontu M39

Fronty we wzorze M39 wykonywa-
ne są z płyty MDF o grubości 19 mm. 
Wszystkie fronty oklejane są foliami 
w pionie. Na zamówienie możliwe jest 
wykonanie usłojenia w poziomie bez 
dodatkowych opłat. Maksymalna wy-
sokość frontu z usłojeniem w poziomie 
nie może przekroczyć 1250 mm. Front 
dostarczamy do klienta z wyfrezowa-
niem pod uchwyt + uchwyt, lecz nie 
z zamontowanym. Klient musi sam 
wkleić uchwyt. Cały podany wymiar 
to wymiar frontu z uchwytem. Sze-
rokość pilastra wynosi 50 mm, nato-
miast wysokość może być dowolna.

Poniżej przedstawiamy elementy, któ-
re mogą być wykonane we wzorze M39.
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Wzór frontu M40

Fronty we wzorze M40 wykonywa-
ne są z płyty MDF o grubości 19 mm. 
Wszystkie fronty oklejane są foliami 
w pionie. Na zamówienie możliwe jest 
wykonanie usłojenia w poziomie bez 
dodatkowych opłat. Maksymalna wy-
sokość frontu z usłojeniem w poziomie 
nie może przekroczyć 1250 mm. Front 
dostarczamy do klienta z wyfrezowa-
niem pod uchwyt + uchwyt, lecz nie 
z zamontowanym. Klient musi sam 
wkleić uchwyt. Cały podany wymiar 
to wymiar frontu z uchwytem. Sze-
rokość pilastra wynosi 50 mm, nato-
miast wysokość może być dowolna.

Poniżej przedstawiamy elementy, któ-
re mogą być wykonane we wzorze M40.
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Fronty we wzorze M41 wykonywane
są z płyty MDF o grubości 19 mm. 
Wszystkie fronty oklejane są folia-
mi w pionie. Na zamówienie możliwe 
jest wykonanie usłojenia w pozio-
mie bez dodatkowych opłat. Maksy-
malna wysokość frontu z usłojeniem 
w poziomie nie może przekroczyć 
1250 mm. Do zamówienia konieczny 
jest rysunek, pozwalający ustalić 
kolejność frontów w celu prawidło-
wego ułożenia kontynuacji wzoru. 
Ciągłość wzoru może być wykonana 
do szerokości 3600 mm i wysokości 
2100 mm.

Poniżej przedstawiamy elementy, któ-
re mogą być wykonane we wzorze M41.

Wzór frontu M41
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Fronty we wzorze M42 wykonywane
są z płyty MDF o grubości 19 mm. 
Wszystkie fronty oklejane są folia-
mi w pionie. Na zamówienie możliwe 
jest wykonanie usłojenia w pozio-
mie bez dodatkowych opłat. Maksy-
malna wysokość frontu z usłojeniem 
w poziomie nie może przekroczyć 
1250 mm. Do zamówienia konieczny 
jest rysunek, pozwalający ustalić 
kolejność frontów w celu prawidło-
wego ułożenia kontynuacji wzoru. 
Ciągłość wzoru może być wykonana 
do szerokości 3600 mm i wysokości 
2100 mm.

Poniżej przedstawiamy elementy, któ-
re mogą być wykonane we wzorze M42.

Wzór frontu M42
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Fronty we wzorze M43 wykonywane
są z płyty MDF o grubości 19 mm. 
Wszystkie fronty oklejane są folia-
mi w pionie. Na zamówienie możliwe 
jest wykonanie usłojenia w pozio-
mie bez dodatkowych opłat. Maksy-
malna wysokość frontu z usłojeniem 
w poziomie nie może przekroczyć 
1250 mm. Do zamówienia konieczny 
jest rysunek, pozwalający ustalić 
kolejność frontów w celu prawidło-
wego ułożenia kontynuacji wzoru. 
Ciągłość wzoru może być wykonana 
do szerokości 3600 mm i wysokości 
2100 mm.

Poniżej przedstawiamy elementy, któ-
re mogą być wykonane we wzorze M43.

Wzór frontu M43
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Fronty we wzorze M44 wykonywane
są z płyty MDF o grubości 16 mm lub 
na życzenie klienta z płyty MDF o gru-
bości 19 mm. Wszystkie fronty okle-
jane są foliami w pionie. Na zamówie-
nie możliwe jest wykonanie usłojenia 
w poziomie bez dodatkowych opłat. 
Maksymalna wysokość frontu z usło-
jeniem w poziomie nie może przekro-
czyć 1250 mm. Frez ozdobny zaczyna 
się 7 mm od górnej krawędzi i ma wy-
sokość 55 mm. Uchwyt do tego wzoru 
jest dostępny w kolorze satynowym 
i ma rozstaw 128 mm. Uchwyt może 
być również w formie gałki montowa-
nej na jeden otwór. Do zamówienia 
konieczny jest rysunek, pozwalają-
cy ustalić kolejność frontów w celu 
prawidłowego ułożenia kontynuacji 
wzoru. Ciągłość wzoru może być 
wykonana do szerokości 3600 mm 
i wysokości 2100 mm.

Poniżej przedstawiamy elementy, 
które mogą być wykonane we wzorze 
M44.

Wzór frontu M44
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Fronty we wzorze M45 wykonywane
są z płyty MDF o grubości 16 mm lub 
na życzenie klienta z płyty MDF o gru-
bości 19 mm. Wszystkie fronty okle-
jane są foliami w pionie. Na zamówie-
nie możliwe jest wykonanie usłojenia 
w poziomie bez dodatkowych opłat. 
Maksymalna wysokość frontu z usło-
jeniem w poziomie nie może przekro-
czyć 1250 mm. Frez ozdobny zaczyna 
się 8 mm od górnej krawędzi i ma wy-
sokość 51 mm. Uchwyt do tego wzoru 
jest dostępny w kolorze satynowym 
i ma rozstaw 128 mm. Uchwyt może 
być również w formie gałki montowa-
nej na jeden otwór. Do zamówienia 
konieczny jest rysunek, pozwalają-
cy ustalić kolejność frontów w celu 
prawidłowego ułożenia kontynuacji 
wzoru. Ciągłość wzoru może być 
wykonana do szerokości 3600 mm 
i wysokości 2100 mm.

Poniżej przedstawiamy elementy, 
które mogą być wykonane we wzorze 
M45.

Wzór frontu M45
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Fronty we wzorze M46 wykonywane
są z płyty MDF o grubości 19 mm. 
Wszystkie fronty oklejane są foliami 
w pionie. Na zamówienie możliwe jest 
wykonanie usłojenia w poziomie bez 
dodatkowych opłat. Maksymalna wy-
sokość frontu z usłojeniem w pozio-
mie nie może przekroczyć 1250 mm. 
Szerokość pilastra wynosi 50 mm, 
natomiast wysokość może być do-
wolna. We frontach we wzorze M46 
nie ma możliwości zamontowania 
uchwytu, gdyż posiadają one wyżło-
bienie zastępujące uchwyt. 

Poniżej przedstawiamy elementy, 
które mogą być wykonane we wzorze
M46.

Wzór frontu M46
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Fronty we wzorze M47 wykonywane
są z płyty MDF o grubości 19 mm. 
Wszystkie fronty oklejane są foliami 
w pionie. Na zamówienie możliwe jest 
wykonanie usłojenia w poziomie bez 
dodatkowych opłat. Maksymalna wy-
sokość frontu z usłojeniem w pozio-
mie nie może przekroczyć 1250 mm. 
Szerokość pilastra wynosi 50 mm, na-
tomiast wysokość może być dowolna. 
We frontach we wzorze M47 nie ma 
możliwości zamontowania uchwytu, 
gdyż posiadają one wyżłobienie za-
stępujące uchwyt.

Poniżej przedstawiamy elementy, 
które mogą być wykonane we wzorze 
M47.

Wzór frontu M47
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Fronty we wzorze M48 wykonywane
są z płyty MDF o grubości 19 mm. 
Wszystkie fronty oklejane są foliami 
w pionie. Na zamówienie możliwe jest 
wykonanie usłojenia w poziomie bez 
dodatkowych opłat. Fronty we wzorze 
M48 mają wklejony w pionie, szklany 
dekor o szerokości 80 mm. Klient, wy-
bierając wzór M48 może wybrać rów-
nież kolor dekoru, spośród 14 naszych 
propozycji. Minimalna możliwa szero-
kość frontu to 196 mm. Maksymalna  
wysokość frontu to 1600 mm.
Uwaga! Maksymalna wysokość 
frontu z usłojeniem w poziomie nie 
może przekroczyć 1250 mm. Szero-
kość pilastra wynosi 50 mm, nato-
miast wysokość może być dowolna.

Poniżej przedstawiamy elementy, 
które mogą być wykonane we wzorze 
M48.

Wzór frontu M48
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Fronty we wzorze M49 wykonywane
są z płyty MDF o grubości 19 mm. 
Wszystkie fronty oklejane są foliami 
w pionie. Na zamówienie możliwe jest 
wykonanie usłojenia w poziomie bez 
dodatkowych opłat. Front we wzorze 
M49 ma wklejony w poziomie, szkla-
ny dekor o wysokości 60 mm. Klient, 
wybierając wzór M49 może wybrać 
również wzór dekoru, spośród 14 na-
szych propozycji. Minimalna możliwa 
szerokość frontu to 96 mm. Minimalna
wysokość frontu to 140 mm. 
Uwaga! Maksymalna wysokość 
frontu z usłojeniem w poziomie nie 
może przekroczyć 1250 mm. Szero-
kość pilastra wynosi 50 mm, nato-
miast wysokość może być dowolna.

Poniżej przedstawiamy elementy, 
które mogą być wykonane we wzorze 
M49.

Wzór frontu M49
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listwa podszawkowa clasic 
50 x 16 mm

listwa podszawkowa R3
50 x 16 mm

listwa wieńcząca retro

listwa wieńcząca gięta 
wewnętrzna clasic

listwa wieńcząca gięta 
wewnętrzna retro

listwa wieńcząca gięta 
zewnętrzna retro

listwa wieńcząca gięta 
zewnętrzna clasic

korona: 1400 mm, 1200 mm, 1000 mm, 800 mm, 600 mm

szuflada z wycięciem 146 mm

szuflada z wycięciem 796 mm

szuflada z wycięciem 596 mm

szuflada z wycięciem 296 mm

szuflada z wycięciem 196 mm

pilaster retro pilaster clasic

elementy uzupełniające

listwa wieńcząca retro listwa wieńcząca clasic listwa podszawkowa clasiclistwa podszawkowa R3

listwa wieńcząca clasic
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Fronty pełne Witryny

  Wysokość
[mm]

Szerokość
[mm]

110 596

140 296

140 346

140 396

140 446

140 496

140 596

140 796

140 896

176 596

200 596

284 296

284 396

284 446

284 496

284 596

284 796

284 896

296 496

296 596

355 596

355 796

355 896

380 596

396 396

396 496

396 596

400 275

  Wysokość
[mm]

Szerokość
[mm]

500 596

570 296

570 346

570 396

570 446

570 496

570 596

600 296

600 346

600 396

600 446

600 496

600 596

713 146

713 196

713 246

713 296

713 310

713 316

713 330

713 346

713 396

713 420

713 426

713 446

713 496

713 596

900 296

  Wysokość
[mm]

Szerokość
[mm]

900 396

900 496

900 596

920 296

920 396

920 346

920 446

920 496

920 596

943 296

943 396

943 420

1063 296

1063 396

1063 496

1063 596

1090 596

1096 596

1102 596

1184 596

1200 596

1243 396

1243 496

1243 596

1253 596

1286 596

1415 496

Wysokość
[mm]

Szerokość
[mm]

284 596

284 796

284 896

355 596

355 796

355 896

396 496

396 596

400 275

570 296 szpros

570 396 szpros

570 446

570 496

570 596

600 296 szpros

600 396 szpros

600 446

600 496

600 596

713 296 szpros

713 346 szpros

713 396 szpros

713 420

713 426

713 446

713 496 szpros

713 596

900 296 szpros

Wysokość
[mm]

Szerokość
[mm]

900 396 szpros

920 296 szpros

920 396 szpros

920 446

920 496

920 596

943 396

943 420

1063 396

1102 596

Witryny ze szprosem 
występują tylko we wzorze M1

Wymiary frontów typowych



Kolekcja frontów połyskowych



RODZAJ FREZOWANIA 
POD UCHWYT

G.C.

Fronty we wzorze M6 wykonywane są 
z płyty o grubości 16 mm lub na ży-
czenie klienta z płyty MDF o grubości 
19 mm. Maksymalna wysokość fron-
tu nie może przekroczyć 1200 mm.
W tym wzorze możliwe jest frezowa-
nie pod uchwyt tylko góra centralnie 
(GC).Front we wzorze M6 jest okleja-
ny folią typu PET.

Wzór frontu M6

57front witryna szuflady 
z wycięciem



Fronty we wzorze M7 wykonywane są 
z płyty o grubości  16 mm lub na ży-
czenie klienta z płyty MDF o grubości 
19 mm. Maksymalna wysokość fron-
tu nie może przekroczyć 1200 mm.
W tym wzorze możliwe jest frezowa-
nie pod uchwyt: góra centralnie (GC), 
dół centralnie (DC), dół lewy (DL), dół 
prawy (DP), góra lewa (GL) oraz góra 
prawa (GP). Front we wzorze M7 jest 
oklejany folią typu PET.

Wzór frontu M7

front witryna
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Wzór frontu M8 R3

Fronty we wzorze M8 R3 wykonywane 
są z płyty MDF o grubości 16 mm lub
na życzenie klienta z płyty MDF o grubo-
ści 19 mm. Maksymalna wysokość fron-
tu nie może przekroczyć 1200 mm. Front 
we wzorze M8 R3 jest oklejany folią typu 
PET. 

front witryna szuflady 
z wycięciem



Fronty we wzorze M9 wykonywane są 
z płyty o grubości 16 mm  lub na ży-
czenie klienta z płyty MDF o grubości 
19 mm. Maksymalna wysokość fron-
tu nie może przekroczyć 1200 mm. 
W tym wzorze możliwe jest frezowa-
nie pod uchwyt: góra centralnie (GC), 
dół centralnie (DC), dół lewy (DL), dół 
prawy (DP), góra lewa (GL) oraz góra 
prawa (GP). Front we wzorze M9 jest 
oklejany folią typu PET.

Wzór frontu M9

front witrynaRODZAJE FREZOWANIA POD UCHWYT
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Fronty we wzorze M15 wykonywane 
są z płyty o grubości  16 mm lub na ży-
czenie klienta z płyty MDF o grubości 
19 mm. Maksymalna wysokość frontu 
nie może przekroczyć 1200 mm. Front 
we wzorze M15 jest oklejany folią typu 
PET.

Wzór frontu M15

front witryna
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Fronty we wzorze M28 wykonywane 
są z płyty o grubości 19 mm. Mak-
symalna wysokość frontu nie może 
przekroczyć 1200 mm. Front we 
wzorze M28 jest oklejany folią typu
PET.

Wzór frontu M28

front witryna szuflady 
z wycięciem

przekrój
uchwytu62



Fronty we wzorze M29 wykonywane 
są z płyty o grubości 19 mm.  Mak-
symalna wysokość frontu nie może 
przekroczyć 1200 mm. Front we wzo-
rze M29 jest oklejany folią typu PET.

Uwaga! We wzorze M29 nie wykonu-
jemy witryn.

Wzór frontu M29

front szuflady
z wycięciem

przekrój
uchwytu 63



Fronty we wzorze M39 wykonywane są 
z płyty o grubości  19 mm. Maksymalna 
wysokość frontu nie może przekroczyć 
1200 mm. Front we wzorze M39 jest 
oklejany folią typu PET.

Wzór frontu M39

front witryna
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Fronty we wzorze M40 wykonywane 
są z płyty o grubości 19 mm.  Maksy-
malna wysokość frontu nie może 
przekroczyć 1200 mm. Front we wzo-
rze M40 jest oklejany folią typu PET.

Wzór frontu M40

front witryna
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przekrój
uchwytu



Kolekcja frontów fornirowanych



Fronty we wzorze F1 wykonywane 
są z płyty wiórowej o grubości 18, 28 
i 38 mm, oklejane naturalnym forni-
rem modyfikowanym o grubości 0,6 
mm. Wszystkie fronty oklejane są 
w pionie,  dwustronnie wraz z kra-
wędziami w tym samym kolorze. Na 
zamówienie możliwe jest wykonanie 
usłojenia w poziomie bez dodatko-
wych opłat. Minimalny wymiar fron-
tu to 80 x  80 mm, a maksymalny to 
2480 x 1220 mm.  Powierzchnia fron-
tów uszlachetniana jest ekologiczny-
mi lakierami wodnymi utwardzanymi 
promieniami UV. Fronty fornirowane 
występują w 50 wzorach fornirów.

Wzór frontu F1

67
front witryna
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Fronty we wzorze F2 wykonywane 
są z płyty wiórowej o grubości 18, 28 
i 38 mm, oklejane naturalnym forni-
rem modyfikowanym o grubości 0,6 
mm. Wszystkie fronty oklejane są 
w pionie,  dwustronnie wraz z kra-
wędziami w tym samym kolorze. Na 
zamówienie możliwe jest wykonanie 
usłojenia w poziomie bez dodatko-
wych opłat. Minimalny wymiar fron-
tu to 80 x  80 mm, a maksymalny to 
2480 x 1220 mm.  Powierzchnia fron-
tów uszlachetniana jest ekologiczny-
mi lakierami wodnymi utwardzanymi 
promieniami UV. Fronty fornirowane 
występują w 50 wzorach fornirów.

Wzór frontu F2

front witrynaRODZAJE FREZOWANIA POD UCHWYT

D.C. G.C. D.L. D.P. G.L. G.P.



Fronty we wzorze F3 wykonywane 
są z płyty wiórowej o grubości 18, 28 
i 38 mm, oklejane naturalnym forni-
rem modyfikowanym o grubości 0,6 
mm. Wszystkie fronty oklejane są 
w pionie,  dwustronnie wraz z kra-
wędziami w tym samym kolorze. Na 
zamówienie możliwe jest wykonanie 
usłojenia w poziomie bez dodatko-
wych opłat. Minimalny wymiar fron-
tu to 80 x  80 mm, a maksymalny to 
2480 x 1220 mm.  Powierzchnia fron-
tów uszlachetniana jest ekologiczny-
mi lakierami wodnymi utwardzanymi 
promieniami UV. Fronty fornirowane 
występują w 50 wzorach fornirów.

Wzór frontu F3

69
front witryna przekrój

uchwytu
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Fronty we wzorze F4 wykonywane 
są z płyty wiórowej o grubości 18, 28 
i 38 mm, oklejane naturalnym forni-
rem modyfikowanym o grubości 0,6 
mm. Wszystkie fronty oklejane są 
w pionie,  dwustronnie wraz z kra-
wędziami w tym samym kolorze. Na 
zamówienie możliwe jest wykonanie 
usłojenia w poziomie bez dodatko-
wych opłat. Minimalny wymiar fron-
tu to 80 x  80 mm, a maksymalny to 
2480 x 1220 mm.  Powierzchnia fron-
tów uszlachetniana jest ekologiczny-
mi lakierami wodnymi utwardzanymi 
promieniami UV. Fronty fornirowane 
występują w 50 wzorach fornirów.

Uwaga! We wzorze F4 nie wykonuje-
my witryn.

Wzór frontu F4

front przekrój
uchwytu70



Fronty we wzorze F5 wykonywane 
są z płyty wiórowej o grubości 18, 28 
i 38 mm, oklejane naturalnym forni-
rem modyfikowanym o grubości 0,6 
mm. Wszystkie fronty oklejane są 
w pionie,  dwustronnie wraz z kra-
wędziami w tym samym kolorze. Na 
zamówienie możliwe jest wykonanie 
usłojenia w poziomie bez dodatko-
wych opłat. Minimalny wymiar fron-
tu to 80 x  80 mm, a maksymalny to 
2480 x 1220 mm.  Powierzchnia fron-
tów uszlachetniana jest ekologiczny-
mi lakierami wodnymi utwardzanymi 
promieniami UV. Fronty fornirowane 
występują w 50 wzorach fornirów.

Wzór frontu F5

front witryna przekrój
uchwytu 71



przekrój
uchwytu

Fronty we wzorze F6 wykonywane 
są z płyty wiórowej o grubości 18, 28 
i 38 mm, oklejane naturalnym forni-
rem modyfikowanym o grubości 0,6 
mm. Wszystkie fronty oklejane są 
w pionie,  dwustronnie wraz z kra-
wędziami w tym samym kolorze. Na 
zamówienie możliwe jest wykonanie 
usłojenia w poziomie bez dodatko-
wych opłat. Minimalny wymiar fron-
tu to 80 x 80 mm, a maksymalny to 
2480 x 1220 mm. Powierzchnia fron-
tów uszlachetniana jest ekologiczny-
mi lakierami wodnymi utwardzanymi 
promieniami UV. Fronty fornirowane 
występują w 50 wzorach fornirów.

Wzór frontu F6

front witryna
72
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Wzór frontu F7
Fronty we wzorze F7 wykonywane 
są z płyty MDF o grubości 19 mm, 
oklejane naturalnym fornirem mo-
dyfikowanym o grubości 0,6 mm. 
Wszystkie fronty oklejane są w pio-
nie, dwustronnie wraz z krawędziami 
w tym samym kolorze. Na zamówie-
nie możliwe jest wykonanie usłojenia 
w poziomie bez dodatkowych opłat. 
Fronty we wzorze F7 są wykonane w 
technologii ramiakowo - płycinowej 
(ramka + płycina), gdzie poszczegól-
ne elementy łączone są za pomocą 
kołków drewnianych. Szerokość ram-
ki wynosi 80 mm, grubość - 19 mm, 
natomiast grubość  płyciny 7 mm. 
Minimalny wymiar frontu z płyciną to 
246 x 246 mm, a maksymalny to 
2480 x 1220 mm. Powierzchnia fron-
tu uszlachetniana jest ekologicznymi 
lakierami wodnymi, utwardzanymi 
promieniami UV. Ten wzór frontu wy-
stępuje w 50 wzorach fornirów.

Uwaga! W przypadku wyboru mniej-
szego wymiaru  niż 246 x 246 mm, 
można wykonać jedynie front prosty 
bez płyciny.

front witryna



BEZ NINIEJSZEJ KARTY REKLAMACJE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE

Zabrudzenia substancjami mocno barwiącymi takimi jak: herbata, kawa, 
musztarda, czerwone wino, jagody i inne należy jak najszybciej spłukać 
wodą z rozcieńczonym mydłem ewentualnie przetrzeć mokrą szmatką. 
W każdym przypadku powinno się unikać zaschnięcia substancji, ponie-
waż mocno barwiąca plama i pozostałości po niej mogą już nie zostać 
usunięte. Przestrzegając wszystkich wskazówek dotyczących montażu, 
czyszczenia i eksploatacji frontów możemy osiągnąć bardzo długą żywot-
ność proponowanego wyrobu.
Pomimo naszych starań, aby oferowane przez nas wyroby były wolne od 
jakichkolwiek wad, czasami zdarza się, iż drobne błędy popełnione w cza-
sie procesu produkcyjnego powodują powstanie wady. W związku z tym, 
dopuszczamy możliwość wykonywania zleceń reklamacyjnych.
Producent udziela 24 miesięcy gwarancji na wszystkie wyprodukowane 
przez nas wyroby.

Reklamacji podlegają:
• wady wynikające z niewłaściwego przygotowania powierzchni pod 
lakierowanie lub wadliwe nałożenie powłoki lakieru takie jak pęcherze 
powietrza pod powierzchnią lakieru lub odchodzący lakier, wykraczające 
poza normę producenta,
• wady wynikające z niewłaściwego przygotowania powierzchni pod folio-
wanie, wykraczające poza normę producenta,
• odklejająca się folia, jeśli wynika to z winy producenta,
Reklamacji nie podlegają:
• uszkodzenia mechaniczne frontów (rysy, obicia krawędzi, wgniecenia) 
zgłaszane po odebraniu ich z magazynu lub od kierowcy rozwożącego 
dany towar,
• uszkodzenia wynikające z działania wysokich temperatur przekra-
czających wytrzymałość frontu (wartość podana w kategorii materiał). 

Korpus szafki 

Front MDF 

Ekran piekarnika lub mikrofali 

Front piekarnika 
lub mikrofali 

Warunki techniczne i reklamacyjne wyrobów firmy 
MEBLEX

Rozmiar: 1. Wymiary standardowe podane są w katalogach na stronie 
internetowej lub u sprzedawcy (przedstawiciela), który sprzedaje nasze 
wyroby. 2.  Wykonujemy fronty w wymiarach niestandardowych (dowol-
ny wymiar) z zachowaniem następujących ograniczeń: 3. Minimalny roz-
miar frontu: wysokość 140 mm, szerokość: 146 mm, maksymalny rozmiar 
frontu: wysokość 2600 mm, szerokość 1250 mm,co do innych wymiarów 
i kształtów prosimy o kontakt telefoniczny z przedstawicielem, który 
sprzedaje nasze wyroby.
Obróbka: Fronty o mniejszych szerokościach (poniżej 245 mm) i w nie-
których wzorach frezowane są tylko frezem obwiedniowym lub frezem 
szufladowym. Dopuszczalna tolerancja parametrów produkowanych fron-
tów: szerokość: +/- 1 mm, wysokość: +/- 1 mm, grubość: +/- 0,3 mm, kąt 
narożnika: +/- 2 stopnie, odchylenie narożników (licząc od środka elemen-
tów) w płaszczyźnie wyznaczonej przez powierzchnię elementu: do wyso-
kości 800 mm: +/- 2mm, od wysokości 801 mm do 2600 mm firma nie daje 
gwarancji stabilności wyrobów bez zastosowania specjalnych elementów 
napinających dostępnych w hurtowniach z akcesoriami meblowymi.

Materiał 
Fronty MDF: 1. Płyta mdf do głębokiego frezowania klasy E1 grubości 
16 mm i 19 mm, z lewej strony laminat biały antyprężny 2. Klej Henkel 
Dorus o wytrzymałości termicznej do 85°C około 45 min 3. Dekoracja: fo-
lia PVC, folia PET
Fronty fornirowane: 1. Płyta wiórowa klasy E1 grubości 18 mm, 28 mm, 38 
mm 2. Dekoracja: fornir naturalny modyfikowany okleinowany dwustron-
nie w tym samym wzorze i kolorze wraz z obrzeżem. Na jednej ze stron 
dopuszczalne jest wystąpienie niewielkich wad, co nie stanowi podstawy 
do reklamacji.  3. Klej wodny 4. Lakiery wodne UV.
Folia lub fornir: 1. Wszystkie fronty firmy „Meblex” okleinowane są tyl-
ko i wyłącznie słojami w pionie. Na wyraźne zamówienie klienta możli-
we jest wykonanie usłojenia w poziomie. 2. Na wyrobach firmy „Meblex” 
w asortymencie wzorów z rysunkiem drewna producent nie gwaran-
tuje jednakowego odcienia i rysunku usłojenia na każdym elemencie.
Ze względu na uwarunkowania technologiczne dopuszczalne jest wystą-
pienie na powierzchni jednego metra kwadratowego frontu wgnieceń i/lub 
wysklepień o średnicy do 2 mm i wysokości 0,3 mm w ilości 4 sztuk.

Eksploatacja
Wyroby firmy „Meblex” (fronty meblowe) mogą być stosowane w pobliżu 
źródeł ciepła (np. piekarnik) tylko zgodnie z instrukcją opracowaną przez 
firmę „Meblex”. Sprzęt AGD musi być sprzętem do zabudowy z chłodzo-
nymi ściankami bocznymi.

Skurczona folia na krawędzi jest to ewidentna wina wynikająca ze złego 
umieszczenia frontu w pobliżu źródeł ciepła lub miejsc nasłonecznio-
nych,
• uszkodzenia powstałe w transporcie, nie z winy producenta,
• niewłaściwe użytkowanie wyrobów przez klienta,
• stopniowa zmiana koloru forniru będąca naturalna cechą drewna wy-
stawionego na działanie promieni słonecznych nie stanowi podstawy do 
reklamacji, 
• nieprzechodzący między formatkami rysunek usłojenia nie stanowi pod-
stawy do reklamacji,
• naturalne spękania forniru, wynikające ze specyfiki materiału (nie są one 
traktowane jako wady),
• nierówne usłojenie, występowanie fladerów czy przebarwień na produk-
tach fornirowanych wynika ze specyfiki materiału i nie podlega reklamacji 
• różnice w odcieniu forniru między poszczególnymi formatkami oraz par-
tiami wynikają ze specyfiki produktu i nie podlegają reklamacji,
• wady na produktach fornirowanych występujące tylko na jednej ze stron 
(można ją potraktować jako lewa stronę) gdy druga strona jest wolna 
od wad,
W celu złożenia reklamacji należy złożyć zgłoszenie reklamacyjne oraz 
dostarczyć reklamowany towar do miejsca zamawienia go. Firma za-
mawiająca składa reklamacje przez portal oraz dostarcza reklamowany 
towar do producenta. Tylko pod tym warunkiem reklamacja będzie roz-
patrywana. Producent zastrzega sobie prawo do wykonania bezpłatnie 
uznanej reklamacji do 30 dni od dostarczenia przez klienta wadliwego 
towaru.
Jakość: Wszystkie parametry nie określone w warunkach technicznych 
wyrobów firmy Meblex odpowiadają wymaganiom, jakim odpowiadają 
wyroby do produkcji mebli kuchennych i pokojowych.
Spory: Wszystkie spory wynikające ze współpracy pomiędzy firmą 
Meblex, a odbiorcą będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca 
siedziby firmy Meblex.
Firma nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie towaru podczas 
transportu reklamowanego produktu do naszej firmy. Towar odsyłany do 
reklamacji powinien być dobrze zabezpieczony w transporcie. Nie wolno 
nic zaznaczać ani rysować na produktach oddawanych do rozpatrzenia.
Firma „Meblex” nie ponosi odpowiedzialności za niezapoznanie się z po-
wyższymi informacjami.
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Kolekcja ramek aluminiowych



Kolory anody:

Palio + Varna 
(front gięty)

naturalna

Kolory anody:

Palio + Varna 
(front prosty)

76
front 
gięty

1. Profil ramki: mieszany. Ramka łączy w sobie 
dwa rodzaje profili: szeroki - charakterystyczny 
dla Palio oraz wąski, gięty - charakterystyczny dla 
Varny. Ze względu na to, że Varna należy do ramek 
wąskich, nie jest możliwe wykonanie w niej żad-
nego wiercenia.
2. Umiejscowienie otworu pod uchwyt: w stan-
dardzie otwór pod uchwyt ma średnicę 4 mm 
w profilu i 7 mm w szkle.  
3. Umiejscowienie otworu pod zawias: otwór 
pod zawias o standardowej średnicy 35 mm jest 
umieszczony w odległości  100 mm od krawędzi 
ramki (100 mm oznacza odległość od krawędzi 
ramki do środka otworu). Wiercone otwory są do-
stosowane do zakładania zawiasów Blum. Na ży-
czenie klienta możliwe jest wykonanie wiercenia 
pod zawiasy typu FGV.
4. Możliwe rodzaje wypełnienia szklanego: satina-
to

przekrój ramki aluminiowej Palio

20

48 13,5

20

przekrój ramki aluminiowej Varna



Kolory anody:

Palio + Varna 
(front gięty)

Kolory anody:

Palio + Varna 
(front prosty)

naturalna

77
front prosty

20

48 13,5

20

1. Profil ramki: mieszany. Ramka łączy w sobie dwa 
rodzaje profili: szeroki  - charakterystyczny dla Palio 
oraz wąski - charakterystyczny dla Varny. Ze wzglę-
du na to, że Varna należy do ramek wąskich, nie 
jest możliwe wykonanie w niej żadnego wiercenia.
2. Umiejscowienie otworu pod uchwyt: w stan-
dardzie otwór pod uchwyt ma średnicę 4 mm 
w profilu i 7 mm w szkle. 
3. Umiejscowienie otworu pod zawias: otwór pod 
zawias o standardowej średnicy 35 mm jest umiesz-
czony w odległości 100 mm od krawędzi ramki (100 
mm oznacza odległość od krawędzi ramki do środ-
ka otworu). Wiercone otwory są dostosowane do 
zakładania zawiasów Blum. Na życzenie klienta 
możliwe jest wykonanie wiercenia pod zawiasy 
typu FGV.
4. Możliwe rodzaje wypełnienia szklanego: czyste, 
antisol, satinato, lacomat, piasek, lakierowane la-
cobel, lakierowane matelac, master, aluglass.

przekrój ramki aluminiowej Palio przekrój ramki aluminiowej Varna



Kolory anody: Kolory anody:

Rocca + Varna 
(front gięty)

naturalna

78
front 
gięty

1. Profil ramki: mieszany. Ramka łączy w sobie dwa 
rodzaje profili wąskich, jeden charakterystyczny 
dla Rocci, drugi charakterystyczny dla Varny. Ze 
względu na to, że Varna należy do ramek wąskich, 
nie jest możliwe wykonanie w niej żadnego wier-
cenia.
2. Umiejscowienie otworu pod uchwyt: w stan-
dardzie otwór pod uchwyt ma średnicę 4 mm 
w profilu i 7 mm w szkle.  
3. Umiejscowienie otworu pod zawias: otwór 
pod zawias o standardowej średnicy 35 mm jest 
umieszczony w odległości  100 mm od krawędzi 
ramki (100 mm oznacza odległość od krawędzi 
ramki do środka otworu). Wiercone otwory są do-
stosowane do zakładania zawiasów Blum. Na ży-
czenie klienta możliwe jest wykonanie wiercenia 
pod zawiasy typu FGV.
4. Możliwe rodzaje wypełnienia szklanego: satina-
to

20

20 13,5

20

przekrój ramki aluminiowej Varnaprzekrój ramki aluminiowej Rocca



Kolory anody: Kolory anody:

Rocca + Varna 
(front prosty)

naturalna

Rocca + Varna 
(front gięty)

front prosty

20

20 13,5

20
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1. Profil ramki: mieszany. Ramka łączy w sobie dwa 
rodzaje profili wąskich - jeden charakterystycz-
ny dla Rocci, a drugi charakterystyczny dla Varny. 
Podobnie jak w pozostałych ramkach łączonych, 
również w tej, w Varnie nie jest możliwe wykonanie 
żadnego wiercenia.
2. Umiejscowienie otworu pod uchwyt: w stan-
dardzie otwór pod uchwyt ma średnicę 4 mm 
w profilu i 7 mm w szkle.
3. Umiejscowienie otworu pod zawias: otwór pod 
zawias jest umieszczony w odległości  100 mm od 
krawędzi ramki (100 mm oznacza odległość od kra-
wędzi ramki do środka otworu). Wiercone otwory 
są dostosowane do zakładania zawiasów Blum. Na 
życzenie klienta możliwe jest wykonanie wierce-
nia pod zawiasy typu FGV.
4. Możliwe rodzaje wypełnienia szklanego: antisol, 
satinato, lacomat, piasek, lakierowane lacobel, la-
kierowane matelac, master, aluglass.

przekrój ramki aluminiowej Varnaprzekrój ramki aluminiowej Rocca
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front 
gięty

1. Profil ramki: mieszany. Ramka łączy w sobie 
dwa rodzaje profili: szeroki - charakterystyczny 
dla Sieny oraz wąski, gięty - charakterystyczny 
dla Varny. Ze względu na to, że Varna należy do 
ramek wąskich, nie jest możliwe wykonanie w niej 
żadnego wiercenia.
2. Umiejscowienie otworu pod uchwyt: w stan-
dardzie otwór pod uchwyt ma średnicę 4 mm 
w profilu i 7 mm w szkle. 
3. Umiejscowienie otworu pod zawias: otwór 
pod zawias o standardowej średnicy 35 mm jest 
umieszczony w odległości  100 mm od krawędzi 
ramki (100 mm oznacza odległość od krawędzi 
ramki do środka otworu). Wiercone otwory są do-
stosowane do zakładania zawiasów Blum. Na ży-
czenie klienta możliwe jest wykonanie wiercenia 
pod zawiasy typu FGV.
4. Możliwe rodzaje wypełnienia szklanego: satina-
to

Kolory anody: Kolory anody:

Siena + Varna 
(front prosty)

Siena + Varna 
(front gięty)

naturalna

48

20

13,5

20

przekrój ramki aluminiowej Varnaprzekrój ramki aluminiowej Siena
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front prosty

48

20

13,5

20

1. Profil ramki: mieszany. Ramka łączy w sobie dwa 
rodzaje profili: szeroki - charakterystyczny dla Sieny 
oraz wąski  - charakterystyczny dla Varny. Ze wzglę-
du na to, że Varna należy do ramek wąskich, nie 
jest możliwe wykonanie w niej żadnego wiercenia. 
2. Umiejscowienie otworu pod uchwyt: w stan-
dardzie otwór pod uchwyt ma średnicę 4 mm 
w profilu i 7 mm w szkle. 
3. Umiejscowienie otworu pod zawias: otwór pod 
zawias o standardowej średnicy 35 mm jest umiesz-
czony w odległości  100 mm od krawędzi ramki (100 
mm oznacza odległość od krawędzi ramki do środka 
otworu). Wiercone otwory są dostosowane do zakła-
dania zawiasów Blum. Na życzenie klienta możliwe 
jest wykonanie wiercenia pod zawiasy typu FGV.
4. Możliwe rodzaje wypełnienia szklanego: czyste, 
antisol, satinato, lacomat, piasek, lakierowane la-
cobel, lakierowane matelac, master, aluglass.

przekrój ramki aluminiowej Varnaprzekrój ramki aluminiowej Siena

Kolory anody:

Siena + Varna 
(front prosty)

naturalna

Siena + Varna 
(front gięty)



82

Kolory anody:

Front BRW

lustro

inox lija

inox

szczotkowana

czarna

nikiel

brązowa

szampańska

naturalna

front prosty

18
,5

20,5

1. Profil ramki: wąski.
2. Umiejscowienie otworu pod uchwyt: w stan-
dardzie otwór pod uchwyt ma średnicę 4 mm 
w profilu i 7 mm w szkle. 
3. Otwór pod zawias jest umiejscowiony w od-
ległości  100 mm od krawędzi ramki (100 mm 
oznacza odległość od krawędzi ramki do środka 
otworu). Wiercone otwory są dostosowane do 
zakładania zawiasów Blum. Na życzenie klienta 
wykonujemy otwory pod inne rodzaje zawiasów 
(np. FGV). Możliwe jest również wykonanie wier-
cenia pod podnośniki: gazowe (50 lub 80 Newto-
nów), mechaniczne lub aventos.
4. Możliwe rodzaje wypełnienia szklanego: an-
tisol, satinato, lacomat, piasek, lakierowane 
lacobel, lakierowane matelac, master, aluglass.

przekrój ramki aluminiowej BRW



Kolory anody:

Front Imola

naturalna

16

45
front prosty

83

1. Profil ramki: szeroki.
2. Umiejscowienie otworu pod uchwyt: w stan-
dardzie otwór pod uchwyt ma średnicę 4 mm 
w profilu i 7 mm w szkle. 
3. Umiejscowienie otworu pod zawias: otwór 
pod zawias o standardowej średnicy 35 mm jest 
umieszczony w odległości 100 mm od krawędzi 
ramki (100 mm oznacza odległość od krawędzi 
ramki do środka otworu). Wiercone otwory są 
dostosowane do zakładania zawiasów Blum. 
Na życzenie klienta wykonujemy otwory pod 
inne rodzaje zawiasów (np. FGV). Możliwe jest 
również wykonanie wiercenia pod podnośniki: 
gazowe (50 lub 80 Newtonów), mechaniczne lub 
aventos.
4. Możliwe rodzaje wypełnienia: szkło lakiero-
wane lacobel lub lakierowane matelac.

przekrój ramki aluminiowej Imola

Kolory anody:

Front BRW



inox lija

Kolory anody:

 Front Modena

naturalna

front prosty

20
,7

44,8
84

1. Profil ramki: szeroki.
2. Umiejscowienie otworu pod uchwyt: w stan-
dardzie otwór pod uchwyt ma średnicę 4 mm 
w profilu i 7 mm w szkle. 
3. Umiejscowienie otworu pod zawias: otwór 
pod zawias o standardowej średnicy 35 mm jest 
umieszczony w odległości  100 mm od krawędzi 
ramki (100 mm oznacza odległość od krawędzi 
ramki do środka otworu). Wiercone otwory są 
dostosowane do zakładania zawiasów Blum. 
Na życzenie klienta wykonujemy otwory pod 
inne rodzaje zawiasów (np. FGV). Możliwe jest 
również wykonanie wiercenia pod podnośniki: 
gazowe (50 lub 80 Newtonów), mechaniczne lub 
aventos.
4. Wypełnieniem mogą być wszystkie szkła o 
grubości 4mm choć polecamy te „transparentne”, 
żeby ładnie wyeksponować profil pod szkłem.

przekrój ramki aluminiowej Modena



Kolory anody:

Front Palio

naturalna

20

48
front prosty

85

1. Profil ramki: szeroki.
2. Umiejscowienie otworu pod uchwyt: w stan-
dardzie otwór pod uchwyt ma średnicę 4 mm 
w profilu i 7 mm w szkle. 
3. Umiejscowienie otworu pod zawias: otwór 
pod zawias o standardowej średnicy 35 mm jest 
umieszczony w odległości  100 mm od krawędzi 
ramki (100 mm oznacza odległość od krawędzi 
ramki do środka otworu). Wiercone otwory są 
dostosowane do zakładania zawiasów Blum. 
Na życzenie klienta wykonujemy otwory pod 
inne rodzaje zawiasów (np. FGV). Możliwe jest 
również wykonanie wiercenia pod podnośniki: 
gazowe (50 lub 80 Newtonów), mechaniczne lub 
aventos.
4. Możliwe rodzaje wypełnienia szklanego: czy-
ste, antisol, satinato, lacomat, piasek, lakie-
rowane lacobel, lakierowane matelac, master, 
aluglass.

przekrój ramki aluminiowej Palio

Kolory anody:

 Front Modena



przekrój ramki aluminiowej Pisa86

czarna

Kolory anody:

Front Pisa

naturalna

front prosty

20

45

1. Profil ramki: szeroki.
2. Umiejscowienie otworu pod uchwyt: w stan-
dardzie otwór pod uchwyt ma średnicę 4 mm 
w profilu i 7 mm w szkle. 
3. Umiejscowienie otworu pod zawias: otwór 
pod zawias o standardowej średnicy 35 mm jest 
umieszczony w odległości  100 mm od krawędzi 
ramki (100 mm oznacza odległość od krawędzi 
ramki do środka otworu). Wiercone otwory są 
dostosowane do zakładania zawiasów Blum. 
Na życzenie klienta wykonujemy otwory pod 
inne rodzaje zawiasów (np. FGV). Możliwe jest 
również wykonanie wiercenia pod podnośniki: 
gazowe (50 lub 80 Newtonów), mechaniczne lub 
aventos.
4. Możliwe rodzaje wypełnienia: szkło lakiero-
wane lacobel lub lakierowane matelac.



przekrój ramki aluminiowej Rocca 87

szampańska

Kolory anody:

Front Rocca

naturalna

front prosty

20

20

1. Profil ramki: wąski.
2. Umiejscowienie otworu pod uchwyt: w stan-
dardzie otwór pod uchwyt ma średnicę 4 mm 
w profilu i 7 mm w szkle
3. Umiejscowienie otworu pod zawias: otwór pod 
zawias jest umieszczony w odległości  100 mm 
od krawędzi ramki (100 mm oznacza odległość 
od krawędzi ramki do środka otworu). Wiercone 
otwory są dostosowane do zakładania zawiasów 
Blum. Na życzenie klienta wykonujemy otwory 
pod inne rodzaje zawiasów (np. FGV). Możliwe 
jest również wykonanie wiercenia pod podnośni-
ki: gazowe (50 lub 80 Newtonów), mechaniczne.
4. Możliwe rodzaje wypełnienia szklanego: czy-
ste, antisol, satinato, lacomat, piasek, lakie-
rowane lacobel, lakierowane matelac, master, 
aluglass.

Front Pisa



88
48

20

Kolory anody:

Front Siena

naturalna

front prosty

1. Profil ramki: szeroki.
2. Umiejscowienie otworu pod uchwyt: w stan-
dardzie otwór pod uchwyt ma średnicę 4 mm 
w profilu i 7 mm w szkle. 
3. Umiejscowienie otworu pod zawias: otwór 
pod zawias o standardowej średnicy 35 mm jest 
umieszczony w odległości  100 mm od krawędzi 
ramki (100 mm oznacza odległość od krawędzi 
ramki do środka otworu). Wiercone otwory są 
dostosowane do zakładania zawiasów Blum. 
Na życzenie klienta wykonujemy otwory pod 
inne rodzaje zawiasów (np. FGV). Możliwe jest 
również wykonanie wiercenia pod podnośniki: 
gazowe (50 lub 80 Newtonów), mechaniczne lub 
aventos.
4. Możliwe rodzaje wypełnienia szklanego: czy-
ste, antisol, satinato, lacomat, piasek, lakie-
rowane lacobel, lakierowane matelac, master, 
aluglass.

przekrój ramki aluminiowej Siena



przekrój ramki aluminiowej Verona

czarna połysk

szczotkowana

inox

Kolory anody:

Front Verona

brązowa

szampańska

naturalna

89

18
,5

20,5
front prosty

1. Profil ramki: wąski.
2. Umiejscowienie otworu pod uchwyt: w stan-
dardzie otwór pod uchwyt ma średnicę 4 mm 
w profilu i 7 mm w szkle. 
3. Umiejscowienie otworu pod zawias: otwór pod 
zawias jest umieszczony w odległości 100 mm 
od krawędzi ramki (100 mm oznacza odległość 
od krawędzi ramki do środka otworu). Wiercone 
otwory są dostosowane do zakładania zawiasów 
Blum. Na życzenie klienta wykonujemy otwory 
pod inne rodzaje zawiasów (np. FGV). Możliwe 
jest również wykonanie wiercenia pod podnośni-
ki: gazowe (50 lub 80 Newtonów), mechaniczne 
lub aventos.
4. Wypełnieniem mogą być wszystkie szkła o 
grubości  4 mm choć polecamy te „transpa-
rentne”, żeby ładnie wyeksponować profil pod 
szkłem

Kolory anody:

Front Siena



przekrój ramki aluminiowej Vivaro

Kolory anody:

Front Vivaro

naturalna

90
front prosty

44,8

20
,7

1. Profil ramki: szeroki.
2. Umiejscowienie otworu pod uchwyt: w stan-
dardzie otwór pod uchwyt ma średnicę 4 mm 
w profilu i 7 mm w szkle. 
3. Umiejscowienie otworu pod zawias: otwór 
pod zawias o standardowej średnicy 35 mm jest 
umieszczony w odległości  100 mm od krawędzi 
ramki (100 mm oznacza odległość od krawędzi 
ramki do środka otworu). Wiercone otwory są 
dostosowane do zakładania zawiasów Blum. 
Na życzenie klienta wykonujemy otwory pod 
inne rodzaje zawiasów (np. FGV). Możliwe jest 
również wykonanie wiercenia pod podnośniki: 
gazowe (50 lub 80 Newtonów), mechaniczne lub 
aventos.
4. Możliwe rodzaje wypełnienia szklanego: czy-
ste, antisol, satinato, lacomat, piasek, lakie-
rowane lacobel, lakierowane matelac, master, 
aluglass.



Kolory anody:

Front Corleone

naturalna

91
front prosty

21

44,5

1. Profil ramki: szeroki.
2. Umiejscowienie otworu pod uchwyt: W stan-
dardzie otwór pod uchwyt ma średnicę 4 mm w pro-
filu i 7 mm w szkle. 
3. Umiejscowienie otworu pod zawias: otwór 
pod zawias o standardowej średnicy 35 mm jest 
umieszczony w odległości  100 mm od krawędzi 
ramki (100 mm oznacza odległość od krawędzi 
ramki do środka otworu). Wiercone otwory są 
dostosowane do zakładania zawiasów Blum. 
Na życzenie klienta wykonujemy otwory pod 
inne rodzaje zawiasów (np. FGV). Możliwe jest 
również wykonanie wiercenia pod podnośniki: 
gazowe (50 lub 80 Newtonów), mechaniczne lub 
aventos.
4. Wypełnieniem mogą być wszystkie szkła o gru-
bości 4 mm, choć polecamy te „transparentne”, 
żeby ładnie wyeksponować profil pod szkłem.

przekrój ramki aluminiowej Corleone

Kolory anody:

Front Vivaro



BRW

Verona

Modena

Palio

Vivaro

Pisa

Corleone

Rocca

Imola

Siena

Varna

przekroje ramek aluminiowych
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Wzory i kolory szkieł stosowanych 
we frontach aluminiowych



seria aluglass

GC-P001

GC-P012

GC-P003

GC-P017

GC-P006

GC-P018

GC-P009

GC-S008

GC-P010

GC-S010

94



master ray master point master ligne master lens master shine

master carre antisol grafit antisol brąz

seria glass

95

lakomat satinato

szkło transparentne



beżowy light 1015 brunatny metal 0627

czarny classic 9005

beżowy classic 1014

biały pure 9003

czarny starlight 0337

czerwony dark 3004

aluminium rich 9007

czerwony luminous 1586

brązowy dark 8017

biały soft 9010

fuksja 4006

biały pearl 1013

złoty rich 0327

seria lacobel

brązowy light 1236

96



miedziany rich 0128

zielony luminous 1164

pomarańczowy classic 2001

zielony pastel 1604

szary classic 7035

niebieski luminous 5002

szary metal 9006

niebieski metal 1435

zielony jungle 0667

niebieski pastel 1603

seria lacobel

97



biały pure 9003

czerwony luminous 1586

szary deep 7021

biały soft 9010

grafitowy lustro

szary metal 9006

brązowy lustro

niebieski metal 1435

czarny classic 9005

pomarańczowy classic 2001

czerwony dark 3004

srebrny lustro

seria matelac

9898
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notatki
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