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Drewniane 
fronty meblowe

WYPOSA¯ENIE  WWNÊTRZ

P R E Z E N TA C J A

INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji: Polska

Aprobaty i certyfikaty: ISO 9001:2000, FSC SGS-COC-2801

Dystrybucja: produkcja dostosowana œciœle do zamówieñ klientów,

sprzeda¿ hurtowa i detaliczna w punktach dystrybucji

DREWPOL SSp. zz oo.o.

72-221 Osina 27 A (woj. zachodniopomorskie)

tel. 091 579 01 00, faks 091 579 01 07

www.drewpol.pl, e-mail: biuro@drewpol.pl 

Firma DREWPOL Sp. z o.o. z siedzib¹ w Osinie specjalizuje siê 

w produkcji drewnianych frontów meblowych w szerokim asorty-

mencie kolorystycznym i rozbudowanym typoszeregu wymia-

rowym. Fronty meblowe maj¹ konstrukcjê ramowo-p³ycinow¹

z dwojakiego typu p³ycin¹; jako p³yta MDF w naturalnej okleinie

oraz produkt wykonany z materia³u litego. W swojej ofercie firma

posiada równie¿ szerok¹ gamê elementów uzupe³niaj¹cych

niezbêdnych do wykonania mebli o wysokim standardzie: listwy

wykoñczeniowe, pilastry, szk³o, okapy wraz z listw¹ okapow¹ oraz

wiele innych elementów dekoracyjnych.

Materia³:

fronty lite: d¹b, olcha, akacja, brzoza

fronty okleinowane: czereœnia, d¹b, buk, olcha

Rodzaje: fronty proste i giête, fronty ramowe i kratkowe, faliste 

i ³ukowe, czo³a szuflad

Wykoñczenie: lakierowane oraz przygotowane do lakierowania

Akcesoria: listwy meblowe, szk³o meblowe, p³yty korpusowe

okleinowane, pilastry, galeryjki, okapy uzupe³nione o drewnian¹

listwê okapow¹ DREWPOL oraz wiele innych dodatków

Front meblowy typ XSF

O charakterystyce tego wzoru decyduje innowacyjne zastosowanie

fazowania. Wyt³oczenia ornamentowe w postaci warkoczyków

stanowi¹ element ozdobny, zarazem przydaj¹cy frontowi lekkoœci.

Zaznaczony rysunek p³yciny odpowiednim patynowaniem jest

dodatkowym elementem wzbogacaj¹cym, ca³oœæ zaœ tworzy niepow-

tarzalny wzór wykorzystywany w projektowaniu kuchni w mod-

nym dziœ stylu prowansalskim.

Front meblowy typ WW

Modernistyczna linia frontu w typie WW znajduje zainteresowanie

wœród tych odbiorców, którzy ceni¹ sobie nowoczesne wnêtrza.

Konstrukcja tego frontu (p³aska p³ycina, szeroki ramiak) daje

mo¿liwoœæ zaprojektowania pomieszczenia kuchennego, w którym

dominuj¹ proste formy.

Front meblowy typ XB

Produkt, który zyska³ uznanie wielu odbiorców. Dziêki swojej kon-

strukcji (ramiaki ³¹czone na ucios) oraz elementom dekoracyjnym

w postaci warkoczyka znajduje szerokie zastosowanie. Mo¿liwoœæ

wybarwienia frontów w kolorze 12.1, czy 12.8 stanowi dodatkowy

atut, który w znacznej mierze przyczyni siê do wykorzystania fron-

tu w projektach mebli pokojowych. Dodatkow¹ zalet¹ jest bogata

rodzina frontów w tym typie – drzwi ramowe, kratkowe, drzwi p³y-

cinowe giête i ramowe giête oraz szeroka oferta dekoracyjnych ele-

mentów wykoñczeniowych.
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