– od spokojnej kolorystyki: wanilie, biele, szarości, po bardzo odważne krzykliwe czerwienie, fiolety, zielenie itd. Przy bardzo ciemnej kolorystce zalecamy jednak klientom szkło lakierowane w ramce
aluminiowej. Daje to efekt idealnie odbitej płaszczyzny, bez pofalowań, które czasem są widoczne w płycie MDF. Mamy możliwość podfrezowania w niej krawędzi w formie uchwytu. Stosujemy również
uchwyty wpuszczane, listwowe, nawierzchniowe. Dzięki gładkiej powierzchni fronty łatwo utrzymać w czystości i usunąć ewentualne zarysowania – informuje przedstawiciel firmy studiomebli.com.
Q MODA NA KONTRASTY. Za swego rodzaju novum można
uznać coraz częstsze przełamywanie jednolitych kolorystycznie
lub materiałowo powierzchni mebli kuchennych innymi dekorami. Eksperymenty te spotykają się z rosnącym zainteresowaniem
klientów, którym nie wystarczają już typowe, monochromatyczne kuchnie w wysokim połysku.
Zauważamy, że o ile jeszcze kilka lat temu klienci chętnie wybierali fronty białe o wysokim połysku, jednakowe dla wszystkich szafek kuchennych, o tyle obecnie wciąż podoba im się wysoki połysk, ale przełamany innym dekorem, np. imitującym drewno czy kamień. Łączy
się kontrastujące kolory, powierzchnie matowe z połyskującymi. Ze
względu na dominujące w Polsce małe mieszkania, klienci wybierają
raczej jasne kolory, optycznie powiększające przestrzeń, ale zdarzają
się akcenty np. z wykorzystaniem pięknego czarnego akrylowanego
frontu o wysokim połysku, który również jest w naszej ofercie – dzieli
się swymi spostrzeżeniami Andrzej Wołosz.
ANNA ANDREJCZUK, FOT. ARCHIWUM, TOMASZ MARKOWSKI

PVC

OKLEINY firmy VINTERIO

PRODUKTY firm GLUSKIE I KUHN

PRODUKTY firmy WETZEL
- klej mocznikowy płynny oraz w postaci proszku
- klej dyspersyjny PVAC
- kleje topliwe na bazie EVA oraz APAO
- oraz modyfikatory, utwardzacze, plastyfikatory,
substancje dodatkowe do klejów
Firma Hubertus jest czoïowym producentem ibdystrybutorem wysokopoïyskowej pïyty MDF „Hubertus
Super Poïysk” pokrytej matÈ akrylowÈ austriackiej
ğrmy Senoplast. Standardowo, mata akrylowa obgruboĂci ok. 1bmm jest nakïadana na pïytÚ MDF (zbjednej
strony biaïÈ), obgruboĂci 18 mm. Na zamówienie
(po wczeĂniejszym uzgodnieniu zbproducentem)
istnieje moĝliwoĂÊ dwustronnego oklejenia pïyty
oraz wykonania jej wbinnym wymiarze ibgruboĂci.
Firma Hubertus proponuje równieĝ gotowe fronty
meblowe na wysoki poïysk, produkowane
wedïug konkretnego zamówienia klienta. Przy
kalkulacji nie ma rozgraniczenia na wymiary
standardowe ibniestandardowe.

Front wbproğlu T3 wykonany
zbpïyty MDF obgruboĂci
19bmm iboklejony foliÈ PVC
wbwysokim poïysku oferowany jest przez ğrmÚ Restol
zbuchwytem (prod. Zobal) lub
bez. Klient moĝe zïoĝyÊ zamówienie na kaĝdy zb18 kolorów
(wbwysokim poïysku) dostÚpnych wbofercie. Wszystkie
fronty zabezpieczone sÈ foliÈ
ochronnÈ usuwanÈ dopiero po
zakoñczeniu montaĝu kuchni.

Folie zewnętrzne EXOFOL firmy RENOLIT

PRZEDSTAWICIELSTWO ORAZ SPRZEDAŻ
Z MAGAZYNU W POLSCE
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