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IKONOK JELENTÉSE

Termékkínálatunk bemutatásánál az alábbi ikonokat alkalmazzuk:

 uni és fautánzatú fólia színben elérhető

 magasfényű fólia színben elérhető

 magasfényű és matt festéssel is gyártjuk

 KOMPAKT marásminták

 Antikolva is gyártjuk (9 fóliaszín készíthető antikolással)

 20 mm vastagságban készülő marásminták

A katalógus elkészítésében a  3D tervezőprogramot használtuk.
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MÉLY MARÁSÚ FRONTOK
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A61/P
Technikai részletek Ajtó Fiók Álló fi ók Üvegezhető ajtó

Magasság (mm) 270–2500 120–269 297–2500 294–2500
Szélesség (mm) 270–1200 270–1200 147–269 270–1200

A62/P
Technikai részletek Ajtó Fiók Álló fi ók Üvegezhető ajtó

Magasság (mm) 270–2500 120–269 297–2500 294–2500
Szélesség (mm) 270–1200 270–1200 147–269 270–1200

Osztott üveges ajtó*
is rendelhető az 
alábbi méretekben
(mm)

mag. szél.
590

397, 447,
497, 597718

896

Osztott üveges ajtó*
is rendelhető az 
alábbi méretekben
(mm)

mag. szél.
590

397, 447,
497, 597718

896

* Festve nem rendelhető!

Festett frontok esetében         Ajtó Fiók Álló fi ók Üvegezhető ajtó

Magasság (mm) 270–2500 120–269 297–2500 294–2500
Szélesség (mm) 270–900* 270–900* 147–269 270–900*

* 1200 mm magasság felett a szélesség maximum 620 mm lehet!

Figyelem! A kiadványban szereplő színminták csak tájékoztató jellegűek. A fotók és a valóságos színek között eltérés lehetséges.
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MÉLY MARÁSÚ FRONTOK

A63/P
Technikai részletek Ajtó Fiók Álló fi ók Üvegezhető ajtó

Magasság (mm) 270–2500 120–269 297–2500 294–2500
Szélesség (mm) 270–1200 270–1200 147–269 270–1200

A70/P
Technikai részletek Ajtó Fiók Álló fi ók Üvegezhető ajtó

Magasság (mm) 270–2500 120–269 297–2500 294–2500
Szélesség (mm) 270–1200 270–1200 147–269 270–1200
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Festett frontok esetében         Ajtó Fiók Álló fi ók Üvegezhető ajtó

Magasság (mm) 270–2500 120–269 297–2500 294–2500
Szélesség (mm) 270–900* 270–900* 147–269 270–900*

* 1200 mm magasság felett a szélesség maximum 620 mm lehet!

Festett frontok esetében         Ajtó Fiók Álló fi ók Üvegezhető ajtó

Magasság (mm) 247–2500 120–246 247–2500 294–2500
Szélesség (mm) 247–900* 270–900* 140–246 247–900*

* 1200 mm magasság felett a szélesség maximum 620 mm lehet!

Figyelem! A kiadványban szereplő színminták csak tájékoztató jellegűek. A fotók és a valóságos színek között eltérés lehetséges.
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MÉLY MARÁSÚ FRONTOK
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A71/P
Technikai részletek Ajtó Fiók Álló fi ók Üvegezhető ajtó

Magasság (mm) 270–2500 120–269 297–2500 294–2500
Szélesség (mm) 270–1200 270–1200 147–269 270–1200

A72/P
Technikai részletek Ajtó Fiók Álló fi ók Üvegezhető ajtó

Magasság (mm) 270–2500 120–269 297–2500 294–2500
Szélesség (mm) 270–1200 270–1200 147–269 270–1200

Festett frontok esetében         Ajtó Fiók Álló fi ók Üvegezhető ajtó

Magasság (mm) 270–2500 120–269 297–2500 294–2500
Szélesség (mm) 270–900* 270–900* 147–269 270–900*

* 1200 mm magasság felett a szélesség maximum 620 mm lehet!

Figyelem! A kiadványban szereplő színminták csak tájékoztató jellegűek. A fotók és a valóságos színek között eltérés lehetséges.
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MÉLY MARÁSÚ FRONTOK

A73/P
Technikai részletek Ajtó Fiók Álló fi ók Üvegezhető ajtó

Magasság (mm) 270–2500 120–269 297–2500 294–2500
Szélesség (mm) 270–1200 270–1200 147–269 270–1200

A74/P
Technikai részletek Ajtó Fiók Álló fi ók Üvegezhető ajtó

Magasság (mm) 270–2500 120–269 297–2500 294–2500
Szélesség (mm) 270–1200 270–1200 147–269 270–1200
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Festett frontok esetében         Ajtó Fiók Álló fi ók Üvegezhető ajtó

Magasság (mm) 270–2500 120–269 297–2500 294–2500
Szélesség (mm) 270–900* 270–900* 147–269 270–900*

* 1200 mm magasság felett a szélesség maximum 620 mm lehet!

Festett frontok esetében         Ajtó Fiók Álló fi ók Üvegezhető ajtó

Magasság (mm) 270–2500 120–269 297–2500 294–2500
Szélesség (mm) 270–900* 270–900* 147–269 270–900*

* 1200 mm magasság felett a szélesség maximum 620 mm lehet!

Figyelem! A kiadványban szereplő színminták csak tájékoztató jellegűek. A fotók és a valóságos színek között eltérés lehetséges.
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MÉLY MARÁSÚ FRONTOK
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A76/P
Technikai részletek Ajtó Fiók Álló fi ók Üvegezhető ajtó

Magasság (mm) 270–2500 120–269 297–2500 294–2500
Szélesség (mm) 270–1200 270–1200 147–269 270–1200

A78/P
Technikai részletek Ajtó Fiók Álló fi ók Üvegezhető ajtó

Magasság (mm) 270–2500 120–269 297–2500 294–2500
Szélesség (mm) 270–1200 270–1200 147–269 270–1200

Figyelem! A kiadványban szereplő színminták csak tájékoztató jellegűek. A fotók és a valóságos színek között eltérés lehetséges.
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MÉLY MARÁSÚ FRONTOK – Keretes ajtók

K161/K/R3*

Technikai részletek Ajtó Fiók Álló fi ók Üvegezhető ajtó

Magasság (mm) 247–2500 120–246 247–2500 294–2500
Szélesség (mm) 247–1200 270–1200 140–246 247–1200

K162/K/R3*

Technikai részletek Ajtó Fiók Álló fi ók Üvegezhető ajtó

Magasság (mm) 247–2500 120–246 247–2500 294–2500
Szélesség (mm) 247–1200 270–1200 140–246 247–1200

U
ni

 b
ei

ge
U

ni
 fe

hé
r

* Épített ajtó, 16+4 mm MDF-lapból összeállítva

* Épített ajtó, 16+4 mm MDF-lapból összeállítva

Figyelem! A kiadványban szereplő színminták csak tájékoztató jellegűek. A fotók és a valóságos színek között eltérés lehetséges.



25

UNI ÉS FAUTÁNZATÚ FÓLIÁK

10  Gyártási határidő: 10 munkanap

  Hordozó: 18 mm / 20  mm vastag, E1 minőségű, hátoldalon fehérre laminált MDF-lap.
Ragasztó: HENKEL vízbázisú, környezetbarát ragasztó.
Bevonóanyag: 0,4 mm vastag PVC fólia

  Max. magasság 2500 mm, max. szélesség 1200 mm.
Marásmintával min. magasság 120 mm, min. ajtószélesség 247 mm,
kivéve: A5, A31, A61, A62, A63, A70, A71, A72, A73, A74, A76, A78 marásmintáknál, ahol 
270 mm. Az ennél keskenyebb ajtókat állófiók-mintával, 147 mm-nél kisebb szélesség 
esetén marásminta nélkül készítjük.

  120 mm-től 236 mm magasságig automatikusan fiók marásmintával, 237 mm-től ajtó 
marásmintával készítjük a termékeket, kivéve: A5, A31, A61, A62, A63, A70, A71, A72, A73, 
A74, A76, A78 marásmintáknál, ahol 270 mm magasságól gyártjuk ajtó marásmintával.
Ha alacsonyabb ajtót, vagy magasabb fiókot szeretne, kérjük, jelezze írásban! 

 A fordított száliránynál a rendelhető legnagyobb magasság 1200 mm!

 K34 mintánál a legkisebb méret fogantyúval 140 x 330 mm.

 60 mm-nél keskenyebb alkatrészt nem gyártunk, kivéve a széria pillérléceket (47 mm).

  Osztott üveges ajtó csak rá vonatkozó szériaméretekben és csak a jelzett marásmintákkal 
rendelhető (A1, A2, A3, A31, A61, A62).

  60 °C hő felett a fólia zsugorodik. Ezt a bútor készítése során figyelembe kell venni.
A frontok intenzív hőnek való kitétele fólialeváláshoz vezethet, ezért szereléskor hőelvezető 
használata ajánlott.

  Az állófi ók és a fi ók marásminták a legtöbb marásminta esetén a keskeny keretszélesség 
miatt nem pántolhatók.

  A marásminta áttekintésnél az uni és fautánzatú fóliákkal gyártható marásmintákat
 ikonnal jelöltük.

25

5év
GARANCIA
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Matt jégfehér

Matt kagyló

Matt kashmir

Matt világos szürke

Matt északi jeges szürke

Matt cappucino

Matt denim

Matt fjord

Matt grafi t

FÓLIASZÍNEK

Figyelem! A kiadványban szereplő színminták csak tájékoztató jellegűek. A fotók és a valóságos színek között eltérés lehetséges.
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FÓLIASZÍNEK

Uni fehér

Erezett fehér

Uni beige

Uni bordó

Porcelán

Figyelem! A kiadványban szereplő színminták csak tájékoztató jellegűek. A fotók és a valóságos színek között eltérés lehetséges.

Antikolva is rendelhető!
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Cseresznye

Mokka cseresznye

Calvados

Korzikai tölgy

Pácolt tölgy

FÓLIASZÍNEK

Fenyő

Figyelem! A kiadványban szereplő színminták csak tájékoztató jellegűek. A fotók és a valóságos színek között eltérés lehetséges.

Antikolva is rendelhető!

Antikolva is rendelhető!

Antikolva is rendelhető!
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100 éves tölgy

FÓLIASZÍNEK

Sonoma tölgy

Éger

Mogyoró

Dohánybarna dió

Erezett matt fehér

Figyelem! A kiadványban szereplő színminták csak tájékoztató jellegűek. A fotók és a valóságos színek között eltérés lehetséges.

Antikolva is rendelhető!

Antikolva is rendelhető!
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Fehérített akác

Rusztikus magnólia

Erezett krém

Tajgai nyír Antikolva is rendelhető!

FÓLIASZÍNEK

Rusztikus fehér

Figyelem! A kiadványban szereplő színminták csak tájékoztató jellegűek. A fotók és a valóságos színek között eltérés lehetséges.
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FÓLIASZÍNEK

Világos szilva

Erezett barna moor tölgy

Santana világos tölgy

Santana sötét tölgy

Homok Sanremo

Figyelem! A kiadványban szereplő színminták csak tájékoztató jellegűek. A fotók és a valóságos színek között eltérés lehetséges.
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Rusztikus Sanremo

FÓLIASZÍNEK

Natúr Sanremo

Északi meszes kőris

Barna sangallo

Natúr kitami szil        ÚJ

Figyelem! A kiadványban szereplő színminták csak tájékoztató jellegűek. A fotók és a valóságos színek között eltérés lehetséges.
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FÓLIASZÍNEK

Konyak kitami szil        ÚJ

Kashmir bükk

Barna sonoma tölgy

Umbra meszes kőris

Rusztikus cappuccino

Figyelem! A kiadványban szereplő színminták csak tájékoztató jellegűek. A fotók és a valóságos színek között eltérés lehetséges.
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Sivatagi tölgy

FÓLIASZÍNEK

Natúr hegyi tölgy

Barna hegyi tölgy

Vulkán tölgy

Columbiai mogyoró

Figyelem! A kiadványban szereplő színminták csak tájékoztató jellegűek. A fotók és a valóságos színek között eltérés lehetséges.
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FÓLIÁS KIEGÉSZÍTŐ ELEMEK
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75
 m

m

397 mm

Párkánylécek
Csak szériaprofi llal és szálméretben rendelhetők!

Palacktartó
Élmegmunkálás: P, Sz, R3, R6, F, D

Pillérlécek

MODERN
Méretek (mm):

2070 x 40 x 60

Méretek (mm):
mag. szél.
358

47
590
718
896

1296

Méretek (mm):
mag. szél.

75

247
297
347
397

Egyedi hosszméretben is
rendelhető 298–1200 mm között.

RUSZTIKUS
Méretek (mm):

2070 x 45 x 66

60
 m

m

2070 mm 18

Fénylécek
Csak szériaprofi llal és szálméretben rendelhetők!

MODERN
Méretek (mm):

2070 x 60

RUSZTIKUS
Méretek (mm):

2070 x 60

KLASSZIKUS
ÍVES
Méretek (mm):

2070 x 50 x 71

KLASSZIKUS
SZÖGLETES
Méretek (mm):

2070 x 50 x 71

FOGAZOTT
Méretek (mm):

2070 x 50 x 71
Csak antikolt
és fóliás kivitelben
rendelhető

40
 m

m

60 mm

45
 m

m
66 mm

50
 m

m

71 mm

50
 m

m

2070 mm

71 mm

50
 m

m

2070 mm

71 mm

P                              Sz                                            R3

R6                                 D                                              F

P = plattolt
Sz = szappanmart
R3 = 3 mm-es lekerekítéssel
R6 = 6 mm-es lekerekítéssel
D = duplafózolt
F = fózolt

32
9–

25
00

 m
m

60–119 mm

Kis méretű
kiegészítő

termékek csak 
élmarással

rendelhetők
a jelölt

mérethatárokon
belül, m²-áron

186,7518R6 R3
R6

R64

1,58 22

5,5

18R6

3

18

18

4,2
1815

Alkalmazott élmarások:
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MAGASFÉNYŰ FÓLIÁS FRONTOK

10  Gyártási határidő: 10 munkanap

  Hordozó 18 mm  E1 minőségű, hátoldalon fehérre laminált MDF-lap
Bevonóanyag: 0,5 mm vastag magasfényű PVC fólia
Ragasztó: HENKEL vízbázisú környezetbarát ragasztó

  Max. magasság 2500 mm, max. szélesség 1200 mm.
Marásmintával min. magasság 120 mm, min. ajtószélesség 247 mm,
kivéve: A5, A31, A61, A62, A63, A70, A71, A72, A73, A74, A76, A78 marásmintáknál, ahol 
270 mm. Az ennél keskenyebb ajtókat állófiók-mintával, 147 mm-nél kisebb szélesség 
esetén marásminta nélkül készítjük.

  120 mm-től 236 mm magasságig automatikusan fiók marásmintával, 237 mm-től ajtó 
marásmintával készítjük a termékeket, kivéve: A5, A31, A61, A62, A63, A70, A71, A72, A73, 
A74, A76, A78 marásmintáknál, ahol 270 mm magasságól gyártjuk ajtó marásmintával.
Ha alacsonyabb ajtót, vagy magasabb fiókot szeretne, kérjük, jelezze írásban! 

 Egyedi fiók min. szélessége 270 mm.

 60 mm-nél keskenyebb alkatrészt nem gyártunk, kivéve a széria pillérléceket (47 mm).

  Osztott üveges ajtó csak rá vonatkozó szériaméretekben és csak a jelzett marásmintákkal 
rendelhető (A1, A2, A3, A31, A61, A62).

  60 °C hő felett a fólia zsugorodik. Ezt a bútor készítése során figyelembe kell venni.
A frontok intenzív hőnek való kitétele fólialeváláshoz vezethet, ezért szereléskor hőelvezető 
használata ajánlott.

  Az állófi ók és a fi ók marásminták a legtöbb marásminta esetén a keskeny keretszélesség 
miatt nem pántolhatók.

 A marásminta áttekintésnél a magasfényű fóliázható marásmintákat   ikonnal jelöltük.

5év
GARANCIA
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MAGASFÉNYŰ FÓLIÁS FRONTOK

Magasfényű fehér

Magasfényű krém

Magasfényű latte

Magasfényű Ferrari piros

Magasfényű bordó

Magasfényű antracit

Magasfényű fekete

Figyelem! A kiadványban szereplő színminták csak tájékoztató jellegűek. A fotók és a valóságos színek között eltérés lehetséges.
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A fóliás frontok antikolása egy kézzel végzett utólagos felületkezelés, ami az ajtóknak egy egyedi 
patinát kölcsönöz azzal, hogy kiemeli a marásminta szegleteit és a fautánzatú fóliák erezetét.

 Gyártási határidő: 20 munkanap

  Hordozó: 18 mm vastag, E1 minőségű, hátoldalon fehérre laminált MDF-lap.
Ragasztó: HENKEL vízbázisú, környezetbarát ragasztó.
Bevonóanyag: 0,4 mm vastag PVC fólia.
Felületkezelő anyag: a frontoldalon poliészter-poliuretán és akril lakkokkal felületkezelve, 
melyek kiváló minőségű és keménységű felületet alkotnak.

  Max. magasság 2500 mm, max. szélesség 1200 mm.
Marásmintával min. magasság 120 mm, min. ajtószélesség 247 mm
Az ennél keskenyebb ajtókat állófiók-mintával, 147 mm-nél kisebb szélesség esetén 
marásminta nélkül készítjük.

  120 mm-től 269 mm magasságig automatikusan fiók marásmintával,
270 mm-től ajtó marásmintával készítjük a termékeket.
Ha alacsonyabb ajtót, vagy magasabb fiókot szeretne, kérjük, jelezze írásban!

 60 mm-nél keskenyebb alkatrészt nem gyártunk, kivéve a széria pillérléceket (47 mm).

   60 °C hő felett a fólia zsugorodik. Ezt a bútor készítése során figyelembe kell venni.
A frontok intenzív hőnek való kitétele fólialeváláshoz vezethet, ezért szereléskor hőelvezető 
használata ajánlott.

 Az állófi ók és a fi ók marásminták a keskeny keretszélesség miatt nem pántolhatók.

  A marásminta áttekintésnél az antikoláshoz használt mintákat  ikonnal jelöltük.
Fóliás színeknél ugyanezzel az ikonnal jelöltük az antikoláshoz használt színeket.

ANTIKOLT FÓLIÁS FRONTOK

5év
GARANCIA
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Antikolt mogyoró
(A62/P)

 Antikolt konyak
dohánybarna dió (A63/P)

ANTIKOLT FÓLIÁS FRONTOK

Antikolt világos
pácolt tölgy (A74/P)

Antikolt világos
dohánybarna dió (A76/P)

Antikolt konyak
pácolt tölgy (A78/P)

 Antikolt beige
(A71/P)

 Antikolt calvados
(A70/P)

 Antikolt cseresznye
(A73/P)

 Antikolt tajgai nyír
(A72/P)

Figyelem! A kiadványban szereplő színminták csak tájékoztató jellegűek. A fotók és a valóságos színek között eltérés lehetséges.
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KLASSZIKUS
SZÖGLETES
Méretek (mm):

2070 x 50 x 71

50
 m

m

2070 mm

71 mm

FOGAZOTT
Méretek (mm):

2070 x 50 x 71
Csak antikolt
és fóliás kivitelben
rendelhető

50
 m

m

2070 mm

71 mm

Párkánylécek
Csak szériaprofi llal és szálméretben rendelhetők!

75
 m

m

397 mm

Palacktartó
Élmegmunkálás: P

Méretek (mm):
mag. szél.

75

247
297
347
397

Egyedi hosszméretben is
rendelhető 298–1200 mm között.

RUSZTIKUS
Méretek (mm):

2070 x 45 x 6645
 m

m

66 mm

KLASSZIKUS
ÍVES
Méretek (mm):

2070 x 50 x 71

50
 m

m
71 mm

Fényléc
Csak szériaprofi llal és szálméretben rendelhetők!

RUSZTIKUS
Méretek (mm):

2070 x 6060
 m

m

2070 mm 18
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S
ZT

IK
U
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Pillérlécek

ANTIKOLT KIEGÉSZÍTŐ ELEMEK

32
9–

25
00

 m
m

60–119 mm

Kis méretű
kiegészítő

termékek csak 
élmarással

rendelhetők
a jelölt

mérethatárokon
belül, m²-áron

Méretek (mm):
mag. szél.
358

47
590
718
896

1296

P 18R6

1,58

Alkalmazott élmarás:

P = plattolt
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

  GARANCIA, JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG, REKLAMÁCIÓ

Termékeinkre a számla kiállításától számított 2 év, fóliás termékekre 5 év garanciát vállalunk.
A garancia keretében a vevő számlával köteles igazolni a termék eredetét. A rendeltetésszerű 
használat mellett meghibásodott terméket a garancia keretében kicseréljük, amennyiben cserére nincs 
lehetőség, a termék vételárát visszatérítjük. Csak a garancia-, illetve a szavatossági időn belül jelzett 
és számlával igazolt meghibásodásért tudunk garanciális időn belül jótállást vállalni (Ptk. 248 §).

Interneten leadott megrendelés esetén vegye fi gyelembe az alábbi, ide vonatkozó kormányrendeletet:

„A 17/1999 (II. 5.) Korm. Rendelet 5. § C pontja alapján a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti 
– 8 munkanapon belüli, indoklás nélküli – elállási jogot, amennyiben a termék megrendelésének 
(utasításainak) megfelelően készül” (mivel termékeinket nem raktárkészletről, hanem a vevő 
megrendelése alapján gyártjuk).

Az interneten megrendelt termékeinkre egyaránt a fenti jótállási és szavatossági feltételek 
vonatkoznak

A mennyiségi, számlázási és szállítási sérüléssel kapcsolatos észrevételeit a rendelés átvételét 
követő 24 órán belül jelezzék! Csak ebben az esetben tudjuk reklamációként kezelni.

   TISZTÍTÁSI ELŐÍRÁS MAGASFÉNYŰ FÓLIÁS
ÉS FELÜLETKEZELT BÚTORAJTÓKHOZ

Általánosan érvényes, hogy tisztítani kevés tisztítószert tartalmazó meleg vízzel kell, mely semmiféle 
karcolást okozó anyagot nem tartalmazhat. Tisztítás előtt a felületet portalanítani kell.

A tisztítószer nem tartalmazhat aromás szénhidrogéneket, észtereket, ketonokat, halogénezett 
szénhidrogéneket és 25%-nál töményebb alkoholt, valamint ecetet sem.

Magasfényű fóliás front esetén a védőfólia eltávolítását követő négy hétben nem szabad az ajtót 
tisztítani. Ezen idő eltelte után a felületet meleg vízzel és puha, nem karcoló ronggyal lehet tisztítani. 

A termék tisztítására mikroszálas kendőt, bármilyen háztartásban használatos, nem maró hatású, 
súroló szemcsét nem tartalmazó folyékony tisztítószert javaslunk.

A durva, szemcsés szennyeződések tisztításkor karcolást okozhatnak, ezért óvatosan, kellő 
körültekintéssel járjanak el a tisztítás során.

  EGYEDI GYÁRTÁSÚ TERMÉKEK TERVRAJZ ALAPJÁN

Először egy beméretezett rajzot kérünk, valamint azt, hogy a marási profiljaink közül melyiket 
szeretné. Ezután küldjük az általunk elkészített árajánlatot. A jóváhagyott ajánlat visszaérkezése után 
kezdjük a gyártást.
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  ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Tilos alkoholos filctollal írni a frontok felületére és a védőfóliára is, mert ez meglátszódhat a felületen a 
védőfólia eltávolítása után!

A méreteket kérjük mm-ben megadni, magasság x szélesség sorrendben!

Az egyes termékeknél kérjük vegye fi gyelembe a minták kialakítási lehetősége miatt megadott 
méretkorlátozásokat. 

A Nett Front Kft. a szín- és marásminta-választék változtatásának jogát fenntartja.

Felhívjuk partnereink figyelmét, hogy a forgalomban lévő kis méretű színminták nem adják 
vissza a fóliák teljes erezetét. Kérjük, rendelés előtt nagyobb felületen is tekintse meg a 
kiválasztott fólia mintázatát!

Az ajtók elvágása esetén megszakítjuk az élek zárását, lehetővé téve a gőz, vagy a nedvesség 
behatolását, aminek az eredménye az MDF megdagadása és a fólia leválása lehet. Ezért az elvágott 
termékekre nem fogadunk el reklamációt.

   SZERELÉSI TANÁCSOK A HŐ HATÁSÁRA BEKÖVETKEZŐ FÓLIALEVÁLÁS
ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN

60 °C hő felett a vákuumfólia zsugorodik. Ezt a bútor készítése során, kérjük, vegye fi gyelembe. A 
frontok intenzív hőnek való kitétele fólialeváláshoz vezethet, ezért szereléskor hőelvezető használata 
ajánlott.

Felső elemek védelme: 
A felső front elemek védelmére 900 mm széles elszívó ajánlott. Kihúzható elszívó esetén, zárt 
helyzetben az ajtók alsó élének a védelméről gondoskodni kell. Keskeny, beépített elszívó esetén az 
elszívó mellett alukeretes ajtók használata javasolt. MDF frontok esetén az ajtók élének a védelme 
biztosítható pl.: a korpusz oldal, fenék megduplázásával, úgy, hogy az ajtó süllyesztve (közé 
záródóan) legyen beépítve.

Sütőbeépítés: 
Beépíthető sütő használatát ajánljuk, amelyek közé záródó ajtajúak, ezért frontálisan bocsátják ki a 
hőt és nem oldalra. Más kialakítású sütő használata esetén mindenképpen a hőterelő lemez (sín)* 
használatát ajánljuk.

* A Nett Front Kft. ezt a terméket nem árusítja!
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