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Automatyczna linia lakiernicza CEFLA  - zaawansowane lakierowanie 
na wysoki połysk
Zapewnia doskonałą jakość lakierowanego produktu, dużą  wydajność  
produkcji.
Linia składa się z automatycznej taśmy podawczej, szczotkarki czysz-
czącej, komory  lakierniczej  wyposażonej  w robot lakierniczy, pie-
ca. Operacja nanoszenia lakieru  odbywa się automatycznie. Dzięki 
zastosowanemu oprogramowaniu kształt lakierowanych elementów 
jest sczytywany na wejściu do komory lakierniczej. Robot lakierniczy 
wyposażony jest w ramię nośne z pistoletem natryskowym  zasilanym  
w lakier. Lakierowanie odbywa się element po elemencie oddzielnie 
płaszczyzny i krawędzie.

Linia polerska EMC gwarantująca jednakowy połysk na każdym z ele-
mentów lakierowanych.

Szlifierka szerokotaśmowa Infotronic z 3 trzema agregatami wzdłużny-
mi oraz jednym agregatem poprzecznym.

Proponujemy fronty lakierowane wyróżniające się wysoką jakością oraz nieprzeciętną estetyką. Powstają 
na bazie dobrych gatunkowo płyt MDF oraz przy wykorzystaniu lakieru poliuretanowego. Lakier poliureta-
nowy poza estetycznym wyglądem, charakteryzuje się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne. 
Proponowane fronty z wykończeniem na połysk lakierowane są dwukrotnie w celu zwiększenia grubości 
lakieru, a następnie powierzchnie poddawane są szlifowaniu i polerowaniu w celu uzyskania jednolitej, 
gładkiej płaszczyzny.

Innym rodzajem wykończenia powierzchni jest lakier poliuretanowy matowy lub półmatowy. Powierzchnie 
tychże frontów charakteryzują się wysoką estetyką oraz mniejszym stopniem widocznego zabrudzenia 
podczas użytkowania (brak widocznych odcisków palców).



TYP FRONTU

Materiał

Grubość

  TAFLA 
Płyta MDF / mat / połysk

18 mm

- W przypadku zamówień poniżej 1 m2 - wartość zamówienia liczona będzie za 1 m2,  z wyłączeniem koloru Ral 9003 

* Za kolory ciemne uważa się : czarny, wszystkie odcienie czerwonego, zielonego, fioletowego

r=3mmr=3mm

r=3mmr=3mm

r=3mmr=3mm

r=3mmr=3mm

r=3mmr=3mm

MAKSYMALNE                      
WYMIARY FRONTÓW                                   

LAKIEROWANYCH

2700 MM - MAT / POŁYSK

1000 MM - POŁYSK
1250 MM - MAT



TYP FRONTU

Materiał

Grubość

  TAFLA UKW-5 
Płyta MDF / mat / połysk

18 mm

- W przypadku zamówień poniżej 1 m2 - wartość zamówienia liczona będzie za 1 m2,  z wyłączeniem koloru Ral 9003 

* Za kolory ciemne uważa się : czarny, wszystkie odcienie czerwonego, zielonego, fioletowego



TYP FRONTU

Materiał

Grubość

  TAFLA UKW-10 
Płyta MDF / mat / połysk

18 mm

- W przypadku zamówień poniżej 1 m2 - wartość zamówienia liczona będzie za 1 m2,  z wyłączeniem koloru Ral 9003 

* Za kolory ciemne uważa się : czarny, wszystkie odcienie czerwonego, zielonego, fioletowego



TYP FRONTU

Materiał

Grubość

  TAFLA B
Płyta MDF / mat / połysk

18 mm

- W przypadku zamówień poniżej 1 m2 - wartość zamówienia liczona będzie za 1 m2,  z wyłączeniem koloru Ral 9003 

* Za kolory ciemne uważa się : czarny, wszystkie odcienie czerwonego, zielonego, fioletowego

r=3mmr=3mm

r=3mmr=3mm



TYP FRONTU

Materiał

Grubość

  TAFLA C
Płyta MDF / mat / połysk

18 mm

-
- W przypadku zamówień poniżej 1 m2 - wartość zamówienia liczona będzie za 1 m2,  z wyłączeniem koloru Ral 9003 

* Za kolory ciemne uważa się : czarny, wszystkie odcienie czerwonego, zielonego, fioletowego

r=3mmr=3mm

r=3mmr=3mm



TYP FRONTU

Materiał

Grubość
 

Uwaga

  TAFLA S
Płyta MDF / Lakier mat / połysk z wklejoną ozdobną                                 
listwą szklaną

22 mm

Minimalna szerokość frontu 200mm oraz brak możliwości 
zamawiania Witryn

- W przypadku zamówień poniżej 1 m2 - wartość zamówienia liczona będzie za 1 m2,  z wyłączeniem koloru Ral 9003 

* Za kolory ciemne uważa się : czarny, wszystkie odcienie czerwonego, zielonego, fioletowego

r=3mmr=3mm

r=3mmr=3mm



TYP FRONTU

Materiał

Grubość
 

Uwaga

  TAFLA S FORNIR
Płyta MDF / Lakier mat z wklejoną ozdobną                                 
listwą szklaną

22 mm

Minimalna szerokość frontu 200mm oraz brak możliwości 
zamawiania Witryn

- Dodatkowo 15 zł za uchwyt -dostępne uchwyty Biały (Ral 9003) oraz Czarny (Ral 9005)
- W przypadku zamówień poniżej 1 m2 - wartość zamówienia liczona będzie za 1 m2, 

* Za kolory ciemne uważa się : czarny, wszystkie odcienie czerwonego, zielonego, fioletowego

Kolory 

Biały fornir Krem fornirBrąz fornir Piaskowy fornir

r=3mmr=3mm

r=3mmr=3mm



TYP FRONTU

Materiał

Grubość
 

  STELLA
Płyta MDF / Lakier mat 

18 mm

FazaFaza

r=0mmr=0mm

r=0mm r=0mm

 - Fronty poniżej szerokości 150 mm - wykończane są wyłącznie frezem obwiedniowym

* Za kolory ciemne uważa się : czarny, wszystkie odcienie czerwonego, zielonego, fioletowego



TYP FRONTU

Materiał

Grubość
 

  EKRAN
Płyta MDF / Lakier mat 

18 mm

r=0mmr=0mm

r=0mm r=0mm

 - Fronty poniżej szerokości 150 mm - wykończane są wyłącznie frezem obwiedniowym

* Za kolory ciemne uważa się : czarny, wszystkie odcienie czerwonego, zielonego, fioletowego



TYP FRONTU

Materiał

Grubość
 

  BARSA
Płyta MDF / Lakier mat 

18 mm

 - Fronty poniżej szerokości 150 mm - wykończane są wyłącznie frezem obwiedniowym

* Za kolory ciemne uważa się : czarny, wszystkie odcienie czerwonego, zielonego, fioletowego



TYP FRONTU

Materiał

Grubość
 

  BRISTOL
Płyta MDF / Lakier mat 

18 mm

 - Fronty poniżej szerokości 150 mm - wykończane są wyłącznie frezem obwiedniowym

* Za kolory ciemne uważa się : czarny, wszystkie odcienie czerwonego, zielonego, fioletowego



TYP FRONTU

Materiał

Grubość
 

  LONDON
Płyta MDF / Lakier mat 

18 mm

 - Fronty poniżej szerokości 150 mm - wykończane są wyłącznie frezem obwiedniowym



TYP FRONTU

Materiał

Grubość
 

  TOLEDO
Płyta MDF / Lakier mat 

18 mm

 - Fronty poniżej szerokości oraz wyskości 150 mm - wykończane są wyłącznie frezem obwiedniowym



TYP FRONTU

Materiał

Grubość
 

  TAFLA FORNIR MODYFIKOWANY
Płyta MDF Mat (struktrura otwarta) / Połysk

18 mm

r=0mmr=0mm

r=0mm r=0mm



TYP FRONTU

Materiał

Grubość
 

  TAFLA FORNIR NATURALNY
Płyta MDF Mat (struktrura otwarta) / Połysk

18 mm

r=0mmr=0mm

r=0mm r=0mm





Wymiary produkowanych przez nas wyrobów mieszczą się w się w gabarytach: wysokość 1000 mm i szerokość 600 mm (powyżej wysokości 920 mm, 
zalecamy montaż 3 zawiasów). Jednak na życzenie klienta możemy wykonać elementy o wymiarach maksymalnych: wysokość 2700 mm i szerokość 1200 
(Połysk) 1250 (Mat) mm bez gwarancji producenta na odkształcenia (naprężenia w materiale powodują jego wygięcie, zachodzi konieczność zastosowa-
nia większej ilości zawiasów lub napinaczy). Minimalny wymiar elementu to: wysokość 30 mm i szerokość 30 mm.

Tolerancja wymiarów dla frontów prostych:
- wysokość +/- 1 mm
- szerokość +/- 1 mm
- grubość +/- 0,4 mm

Dopuszczalne ubytki białej melaniny na tylnych powierzchniach
narożniki - maksymalnie 2 x 2 mm, 2 szt. na 1 element,
krawędzie - maksymalnie 3% obwodu elementu, szerokość
do 1 mm.

Lakierowane elementy są przystosowane do używania w pomieszczeniach zamkniętych, wentylowanych o normalnej temperaturze i wilgotności powie-
trza. Niedopuszczalne jest używanie ich na zewnątrz.
Lakierowane elementy są przeznaczone do użytku pionowego. Używanie ich w położeniu poziomym jest możliwe, ale ewentualne uszkodzenia mecha-
niczne nie podlegają gwarancji.
Nie można dopuścić do kontaktu powierzchni lakierowanych z przedmiotami ostrymi lub szorstkimi, rozpuszczalnikami, substancjami barwiącymi.

Zabrudzenia można usuwać za pomocą letniej wody z mydłem lub innej delikatnej substancji, szmatką lub szczotką o delikatnym włosiu. Bezpośredni 
kontakt z płynem powinien być krótkotrwały.
Niedopuszczalne jest zanurzanie elementów w wodzie.
Niedopuszczalne jest używanie rozpuszczalników, środków szorujących o właściwościach ściernych (proszków, kremów), nie rozcieńczonych lub skon-
centrowanych środków czyszczących, w szczególności barwnych.
Zabrudzenia spowodowane substancjami o mocnym zabarwieniu, jak herbata, kawa, czerwone wino, curry, musztarda należy jak najszybciej spłukać 
wodą, lub przetrzeć wilgotną szmatką.
Nie należy pozostawiać plam do zaschnięcia, gdyż mogą one na stałe przebarwić powierzchnię.
Nie należy stosować szczotek o twardym włosiu, a także mocnych środków szorujących i wybielających.

W przypadku elementów wysoko połyskowych
Środki czyszczące nie powinny zawierać substancji ściernych tj. cząsteczek ściernych znajdujących się w proszkach i różnego rodzaju mleczkach czyszczą-
cych, gdyż mogą one pozostawić rysy na powierzchni, a tym samym zmienić stopień połysku powierzchni.
Środki czyszczące nie powinny zawierać substancji utleniających (np. chlorany, nadborany, wybielacze) oraz silnych alkaliów (koncentrat amoniaku, 
wodorotlenku sodu).
Plamy, których nie można usunąć na pomocą roztworu mydlanego, można wyczyścić rozcieńczonym alkoholem, (etanol) lub środkami czyszczącymi 
zawierającymi alkohol (np. płyn do szyb), po wcześniejszym teście przeprowadzonym w niewidocznym miejscu. Należy tylko delikatnie przetrzeć po-
wierzchnie szmatką.



Producent udziela 24-miesięcznej gwarancji na fronty lakierowane i fornirowane
Reklamacji podlegają:
 wady powstałe w wyniku niewłaściwego przygotowania powierzchni pod lakierowanie
wadliwe nałożenie powłoki lakieru na powierzchni, typu zacieki, pęcherze powietrza pod
powierzchnią lub odchodzący lakier
Reklamacji nie podlegają:
- uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowego użytkowania frontów, niezgodnego z ich przeznaczeniem
- uszkodzenie mechaniczne frontów typu rysy, obicia elementów, wgniecenia 
- uszkodzenia, których stan wskazuje na działanie wody lub wilgoci, np. rozpęczniona płyta
- uszkodzenia powstałe w transporcie nie z winy producenta w tym w transporcie firm kurierskich
- uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego pielęgnowania frontów lub użycia niewłaściwych
środków do pielęgnacji
- uszkodzenie powstałe na skutek zbyt mocnego czyszczenia (zmatowienie powierzchni,
wybłyszczenia lub jej zarysowania)
- uszkodzenia będące skutkiem przeróbki powierzchni elementów
- uszkodzenia powstałe na skutek pracy niesprawnego sprzętu AGD lub jego niewłaściwej instalacji
- różnice odcieni z różnych partii produkcyjnych
- różnic pomiędzy zakupionym produktem a wzornikiem o ograniczonej powierzchni
- tolerancja wymiarów +/- 1 mm na długości i wysokości
- wygięcia frontów powyżej gabarytów: wysokość 1000 mm i szerokość 600 mm
- odkształcenia elementów wynikających z niewłaściwego sposobu magazynowania
- różnice w odcieniu poszczególnych elementów wynikających z eksponowania ich na bezpośrednie
nasłonecznienie
- efekty naturalnego starzenia się frontów
- stopniowa zmiana koloru forniru będąca naturalną cechą drewna wystawionego na działanie
promieni słonecznych
- różnice w odcieniach poszczególnych elementów produktów wynikających z właściwości materiału
wyjściowego
- występowania w poszczególnych elementach produktów zróżnicowanego rysunku słojów, małych
zdrowych sęków, zawiłości słojów, fladrów, cętek itp.,
- elementów wykonywanych na specjalne zamówienie, których producent nie posiada w
standardowej ofercie
- występowanie naturalnych przebarwień w fornirze oraz różnice w odcieniu forniru między
poszczególnymi formatkami okleiny oraz poszczególnymi frontami
- naturalne spękanie forniru, wynikające ze specyfiki materiału


