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Fronty akrylowe okleinowane laserowo to 
produkt wykonywany w technologii jutra, którego 
wprowadzenie na rynek możliwe było dzięki wdrożeniu 
najbardziej innowacyjnej metody obróbki wąskich 
krawędzi płyt akrylowych polegającej na zgrzewania 
obrzeży laserowych z płytą za pomocą wiązki lasera. 
Dzięki wykorzystaniu tej technologii nowe fronty 
INEXTERIO LASER cechują się ponad przeciętnymi 
walorami użytkowymi oraz nieskazitelnym wyglądem 
pozbawionym wad w postaci spoiny klejowej. Mogą 
one być wykonane w najwyższej jakości wysokim 
połysku lub głębokim macie.

Fronty akrylowe produkowane są na bazie płyty MDF 
pokrytej standardowo z jednej strony matą akrylową, z 
drugiej zaś strony polistyrenem stanowiącym idealną 
siłę przeciwprężną (dostępne są również wersje 
frontów pokryte z obu stron matą akrylową). Krawędzie 
gotowych frontów zamknięte są specjalnym obrzeżem              
w kolorze płyty opatentowanym przez firmę REHAU. 
Mają one kilkukrotnie zwiększoną wytrzymałość na 
zarysowania przy zachowaniu najwyższej jakości 
połysku lub matu. Dostarczane są z folią ochronną 
zabezpieczającą przed uszkodzeniami powierzchni 
podczas transportu lub montażu. Dokładając 
do właściwości użytkowych bogatą kolorystykę 
począwszy od zawsze modnych bieli, szarości i 
czerni poprzez bardziej odważne kolory uzyskujemy 
uniwersalny produkt, który może mieć bardzo szerokie 
zastosowanie nie tylko w meblach kuchennych, 
ale również w meblach pokojowych, łazienkowych, 
laboratoryjnych i aptecznych. Doskonale się sprawdza 
jako wykończenie ścian i sufitów oraz w zabudowie 
wnęk i drzwiach do szaf przesuwnych.
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Fronty INEXTERIO LASER produkowane pod 
indywidualne zamówienie, a przy kalkulacji nie 
ma rozgraniczenia na wymiary standardowe                                                 
i niestandardowe. Dlatego też jest jedna cena za         
każdy metr kwadratowy gotowego frontu z obrzeżem.

Fronty akrylowe są nowoczesnym produktem 
stanowiącym doskonałą alternatywę dla frontów 
lakierowanych w odróżnieniu od których posiadają 
odporność na odpryśnięcia pod wpływem uderzenia, 
większą głębię koloru, wodoodporne krawędzie oraz 
powtarzalną w czasie kolorystykę. Fronty akrylowe 
są również odporne na działanie promieniowania UV 
(nie zmieniają koloru z czasem). Czas realizacji frontów 
wykonanych z płyt akrylowych jest też zdecydowanie 
szybszy niż frontów lakierowanych.

Wysoka odporność powierzchni
dzięki warstwie Hardcoat

Możliwość obróbki 
standardowymi 
narzędziami do drewna

Trwałość koloru i odporność na 
działanie promieni UV

Monolityczny wygląd
korzystna alternatywa 
dla lakierowanych frontów

Proste czyszczenie
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RAUVISIO brilliant

Bianco
połysk: 5000B
mat: 1895L

Meringa
połysk: 5026B
mat: 1896L

Magnolia, 
połysk: 5335B
mat: 1897L

Prugna
połysk: 5642B
mat: 1901L

Vino
połysk: 5641B
mat: 1902L

Cubanite metallic
połysk: 5338B
mat: 1898L

Gabbiano metalllic
połysk: 5338B
mat: 1900L

Bigio metallic
połysk: 6340B
mat: 1899L

Rame metallic
połysk: 1678L
mat: 1904L

Moro
połysk: 5112B
mat: 1903L

Neve
połysk: 1644L

Cappuccino
połysk: 1917L
mat: 1918L

Cemento
połysk: 1919L
mat: 1920L

Kolory:

Zwiększona odporność 
na wysoką temperaturę
i wilgotność


