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10  Gyártási határidő: 10 munkanap

   Legkisebb méret: 100 x 250 mm
Legnagyobb méret: 2780 x 1280 mm
Üveges ajtó nem rendelhető.

  A NETTFRONT BRILLIANT a legújabb generációt képviselő magasfényű akril lap.
– 8 uni és 4 metal dekor színben
– 18 mm vastagságban (tényleges 17,6 mm!)
– 31 színű felülethez illő REHAU 23/1,3 élzáró PU ragasztással
– csak élzárással rendelhető!

  Előnyök és funkciók röviden:
–  fokozott ellenállás a karcolásokkal szemben
–  optimális színminőség és ragyogó szín
–  a felület, az élzárók és az ellenhúzók tökéletes összhangban állnak

 Felhasználási javaslat:

 –  A NETTFRONT BRILLIANT lapok beltéri, függőleges felületen (ajtófrontok) 
használhatóak. Vízszintes felületekre nem javasolt.

 –  A 900 mm-t meghaladó magasságú ajtókon kisebb behajlás lehetséges, ezért bútorajtóknál 
3 pánt alkalmazása javasolt. Nagyobb magasságú méretek esetében (pl. gardróbszekrény) 
400 mm-ként javasolt a kivetőpánt beépítése!

 –  A méretre vágott elemeket beszerelés előtt legalább 24 órán át szobahőmérsékleten (min. 
18 °C) akklimatizálni szükséges. 0 °C alatti kiszállítási hőmérséklet esetén az elemek 
akklimatizációja legalább 48 órát vesz igénybe.

 –  A termék fokozottan ellenáll a karcolásokkal szemben, de fontos tudni, hogy a védőfóliával 
ellátott akril felületek teljes keménységüket 48 óra elteltével érik el a védőfólia eltávolítása 
után. (Figyelem! Az első tisztítás a védőfólia eltávolítása után 48 óra elteltével javasolt.)

  A termék tisztítására mikroszálas kendőt, bármilyen háztartásban használatos,
nem maró hatású, súroló szem- csét nem tartalmazó folyékony tisztítószert javasolunk.
A durva, szemcsés szennyeződések tisztításkor karcolást okozhatnak, ezért óvatosan,
kellő körültekintéssel járjanak el a tisztítás során.
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76474

Prugna

5642B 1639E

78978

Vino

5641B 2768E

76367

Bianco

5000B 299Z

2811E 300Z

78083

Meringa

5026B 298Z

1767E 029Z

301Z

Magnolia

5335B 1636E

302Z 140252

76490

Moro

5112B 154Z

1521E 032Z

Színek Választható élzárók

Figyelem! A kiadványban szereplő színminták csak tájékoztató jellegűek. A fotók és a valóságos színek között eltérés lehetséges.
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2230W

Gabbiano

6339B

2228W

Cubanite

5338B 2767E

2229W

Bigio

6340B 2766E

2787W

Rame

1678L 3163E

3165E

Marrone

1679L 140241

3164E

Notte

1680L 140242

Színek Választható élzárók

Metal dekor szín!
A védőfólián nyilakkal jelölve van a 
szálirány. Az összeállításnál ezt mindenképp 
fi gyelembe kell venni, mert ellenkező esetben 
eltérő fénytörés alakulhat ki.

Metal dekor szín!
A védőfólián nyilakkal jelölve van a 
szálirány. Az összeállításnál ezt mindenképp 
fi gyelembe kell venni, mert ellenkező esetben 
eltérő fénytörés alakulhat ki.

Metal dekor szín!
A védőfólián nyilakkal jelölve van a 
szálirány. Az összeállításnál ezt mindenképp 
fi gyelembe kell venni, mert ellenkező esetben 
eltérő fénytörés alakulhat ki.

Metal dekor szín!
A védőfólián nyilakkal jelölve van a 
szálirány. Az összeállításnál ezt mindenképp 
fi gyelembe kell venni, mert ellenkező esetben 
eltérő fénytörés alakulhat ki.
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Figyelem! A kiadványban szereplő színminták csak tájékoztató jellegűek. A fotók és a valóságos színek között eltérés lehetséges.
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  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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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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