KATALOG FRONTÓW MEBLOWYCH

Kolekcja frontów fornirowanych

Wzór frontu F1

Fronty we wzorze F1 wykonywane
są z płyty wiórowej o grubości 18, 28
i 38 mm, oklejane naturalnym fornirem modyfikowanym o grubości 0,6
mm. Wszystkie fronty oklejane są
w pionie, dwustronnie wraz z krawędziami w tym samym kolorze. Na
zamówienie możliwe jest wykonanie
usłojenia w poziomie bez dodatkowych opłat. Minimalny wymiar frontu to 80 x 80 mm, a maksymalny to
2480 x 1220 mm. Powierzchnia frontów uszlachetniana jest ekologicznymi lakierami wodnymi utwardzanymi
promieniami UV. Fronty fornirowane
występują w 50 wzorach fornirów.
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Wzór frontu F2

Fronty we wzorze F2 wykonywane
są z płyty wiórowej o grubości 18, 28
i 38 mm, oklejane naturalnym fornirem modyfikowanym o grubości 0,6
mm. Wszystkie fronty oklejane są
w pionie, dwustronnie wraz z krawędziami w tym samym kolorze. Na
zamówienie możliwe jest wykonanie
usłojenia w poziomie bez dodatkowych opłat. Minimalny wymiar frontu to 80 x 80 mm, a maksymalny to
2480 x 1220 mm. Powierzchnia frontów uszlachetniana jest ekologicznymi lakierami wodnymi utwardzanymi
promieniami UV. Fronty fornirowane
występują w 50 wzorach fornirów.

D.C.

68

G.C.

D.L.

D.P.

RODZAJE FREZOWANIA POD UCHWYT

G.L.

G.P.

front

witryna

Wzór frontu F3

Fronty we wzorze F3 wykonywane
są z płyty wiórowej o grubości 18, 28
i 38 mm, oklejane naturalnym fornirem modyfikowanym o grubości 0,6
mm. Wszystkie fronty oklejane są
w pionie, dwustronnie wraz z krawędziami w tym samym kolorze. Na
zamówienie możliwe jest wykonanie
usłojenia w poziomie bez dodatkowych opłat. Minimalny wymiar frontu to 80 x 80 mm, a maksymalny to
2480 x 1220 mm. Powierzchnia frontów uszlachetniana jest ekologicznymi lakierami wodnymi utwardzanymi
promieniami UV. Fronty fornirowane
występują w 50 wzorach fornirów.
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Wzór frontu F4

Fronty we wzorze F4 wykonywane
są z płyty wiórowej o grubości 18, 28
i 38 mm, oklejane naturalnym fornirem modyfikowanym o grubości 0,6
mm. Wszystkie fronty oklejane są
w pionie, dwustronnie wraz z krawędziami w tym samym kolorze. Na
zamówienie możliwe jest wykonanie
usłojenia w poziomie bez dodatkowych opłat. Minimalny wymiar frontu to 80 x 80 mm, a maksymalny to
2480 x 1220 mm. Powierzchnia frontów uszlachetniana jest ekologicznymi lakierami wodnymi utwardzanymi
promieniami UV. Fronty fornirowane
występują w 50 wzorach fornirów.
Uwaga! We wzorze F4 nie wykonujemy witryn.
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Wzór frontu F5

Fronty we wzorze F5 wykonywane
są z płyty wiórowej o grubości 18, 28
i 38 mm, oklejane naturalnym fornirem modyfikowanym o grubości 0,6
mm. Wszystkie fronty oklejane są
w pionie, dwustronnie wraz z krawędziami w tym samym kolorze. Na
zamówienie możliwe jest wykonanie
usłojenia w poziomie bez dodatkowych opłat. Minimalny wymiar frontu to 80 x 80 mm, a maksymalny to
2480 x 1220 mm. Powierzchnia frontów uszlachetniana jest ekologicznymi lakierami wodnymi utwardzanymi
promieniami UV. Fronty fornirowane
występują w 50 wzorach fornirów.
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Wzór frontu F6

Fronty we wzorze F6 wykonywane
są z płyty wiórowej o grubości 18, 28
i 38 mm, oklejane naturalnym fornirem modyfikowanym o grubości 0,6
mm. Wszystkie fronty oklejane są
w pionie, dwustronnie wraz z krawędziami w tym samym kolorze. Na
zamówienie możliwe jest wykonanie
usłojenia w poziomie bez dodatkowych opłat. Minimalny wymiar frontu to 80 x 80 mm, a maksymalny to
2480 x 1220 mm. Powierzchnia frontów uszlachetniana jest ekologicznymi lakierami wodnymi utwardzanymi
promieniami UV. Fronty fornirowane
występują w 50 wzorach fornirów.
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Wzór frontu F7
Fronty we wzorze F7 wykonywane
są z płyty MDF o grubości 19 mm,
oklejane naturalnym fornirem modyfikowanym o grubości 0,6 mm.
Wszystkie fronty oklejane są w pionie, dwustronnie wraz z krawędziami
w tym samym kolorze. Na zamówienie możliwe jest wykonanie usłojenia
w poziomie bez dodatkowych opłat.
Fronty we wzorze F7 są wykonane w
technologii ramiakowo - płycinowej
(ramka + płycina), gdzie poszczególne elementy łączone są za pomocą
kołków drewnianych. Szerokość ramki 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 frontu uszlachetniana jest ekologicznymi
lakierami wodnymi, utwardzanymi
promieniami UV. Ten wzór frontu występuje w 50 wzorach fornirów.
Uwaga! W przypadku wyboru mniejszego wymiaru niż 246 x 246 mm,
można wykonać jedynie front prosty
bez płyciny.
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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 (dowolny wymiar) z zachowaniem następujących ograniczeń: 3. Minimalny rozmiar 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 niektórych wzorach frezowane są tylko frezem obwiedniowym lub frezem
szufladowym. Dopuszczalna tolerancja parametrów produkowanych frontów: szerokość: +/- 1 mm, wysokość: +/- 1 mm, grubość: +/- 0,3 mm, kąt
narożnika: +/- 2 stopnie, odchylenie narożników (licząc od środka elementów) w płaszczyźnie wyznaczonej przez powierzchnię elementu: do wysokości 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.

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, ponieważ 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 żywotność proponowanego wyrobu.
Pomimo naszych starań, aby oferowane przez nas wyroby były wolne od
jakichkolwiek wad, czasami zdarza się, iż drobne błędy popełnione w czasie 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.

Korpus szafki

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: folia PVC, folia PET
Fronty fornirowane: 1. Płyta wiórowa klasy E1 grubości 18 mm, 28 mm, 38
mm 2. Dekoracja: fornir naturalny modyfikowany okleinowany dwustronnie 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 tylko i wyłącznie słojami w pionie. Na wyraźne zamówienie klienta możliwe jest wykonanie usłojenia w poziomie. 2. Na wyrobach firmy „Meblex”
w asortymencie wzorów z rysunkiem drewna producent nie gwarantuje jednakowego odcienia i rysunku usłojenia na każdym elemencie.
Ze względu na uwarunkowania technologiczne dopuszczalne jest wystąpienie 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 chłodzonymi ściankami bocznymi.

Front piekarnika
lub mikrofali

Front MDF
Ekran piekarnika lub mikrofali

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 foliowanie, 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 przekraczających wytrzymałość frontu (wartość podana w kategorii materiał).
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Skurczona folia na krawędzi jest to ewidentna wina wynikająca ze złego
umieszczenia frontu w pobliżu źródeł ciepła lub miejsc nasłonecznionych,
• uszkodzenia powstałe w transporcie, nie z winy producenta,
• niewłaściwe użytkowanie wyrobów przez klienta,
• stopniowa zmiana koloru forniru będąca naturalna cechą drewna wystawionego na działanie promieni słonecznych nie stanowi podstawy do
reklamacji,
• nieprzechodzący między formatkami rysunek usłojenia nie stanowi podstawy do reklamacji,
• naturalne spękania forniru, wynikające ze specyfiki materiału (nie są one
traktowane jako wady),
• nierówne usłojenie, występowanie fladerów czy przebarwień na produktach fornirowanych wynika ze specyfiki materiału i nie podlega reklamacji
• różnice w odcieniu forniru między poszczególnymi formatkami oraz partiami 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 zamawiająca składa reklamacje przez portal oraz dostarcza reklamowany
towar do producenta. Tylko pod tym warunkiem reklamacja będzie rozpatrywana. 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 powyższymi informacjami.

