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Nowoczesne systemy w produkcji mebli kuchennych

produkcja

Wygięte w różnych promieniach fronty mogą wyznaczać płynny, owalny kształt kuchni, niemal
bez prostych linii. Na zdjęciu wizualizacja kuchni z frontami Rossini XBJF.

Łagodna linia Kuchni
poszerzył cztery klasyczne kolekcje o elementy gięte. Chopin XB, Rossini
XBJF, Bizet XAWF oraz Czajkowski XLF zostały uzupełnione o fronty wypukłe,
wklęsłe, typu „S” oraz „2 S” i profilowane elementy wykończeniowe.
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m więcej elementów, tym ciekawsze wzory można tworzyć. Wychodząc z tego założenia, firma Drewpol wprowadziła do
czterech klasycznych kolekcji formy gięte.
Tymi kolekcjami są: Chopin XB, Rossini XBJF,
Bizet XAWF oraz Czajkowski XLF.

Finezyjne wygięcia

Fronty wypukłe,
wklęsłe, typu „S” oraz
„2 S” dołączyły do
klasycznych kolekcji
Chopin XB, Rossini
XBJF, Bizet XAWF oraz
Czajkowski XLF.

Kolekcja elementów giętych to zestaw frontów i czół szuflad, które dzięki finezyjnym
wygięciom przybierają różnorodne kształty.
Gięte elementy zostały tak pomyślane, aby
możliwe było płynne poprowadzenie linii mebli. Stanowią one idealne rozwiązanie do zakończenia szafek kuchennych, jednak dzięki
frontom i czołom o profilu typu „S” mogą pojawić się nie tylko na zakończeniu zabudowy.
Wygięte w różnych promieniach fronty mogą
wyznaczać płynny, owalny kształt kuchni,
niemal bez prostych linii. Znajdą one zastosowanie również w meblach pokojowych, nadając im stylowy, elegancki wygląd i pozwolą
na wykonanie projektów nawiązujących do
mebli z poprzednich epok, gdzie dominowały
sekretarzyki, komody, biblioteczki z finezyjnie wygiętymi i zdobionymi drzwiczkami.
Do linii elementów profilowanych wpro-
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t e m at z b l i s k a

kleiberit c pion

Listwy wieńczące i podszafkowe mają ten
sam co fronty element dekoracyjny.

wadzono także dodatki – listwy wieńczące,
podszafkowe (firma ma tutaj dziewięć rodzin
listew giętych wieńczących i podszafkowych
odpowiadających wzorom listew prostych),
listwy cokołowe i galeryjki.

Z warkoczami i kwiatami
Chopin XB to klasyczne fronty meblowe
z dekoracyjnym ornamentem w postaci warkocza. Posiadają typową konstrukcję uciosową – ramiak wykonany jest z litej olchy,
natomiast płycina z profilowanej płyty MDF
fornirowanej okleiną czereśniową. Fronty
Chopin mają krawędzie z jednym frezem
i wyrazisty rysunek słojów drewna na płycinie. Podobną formę ma Czajkowski XLF,
który również zdobiony jest dekoracyjnym
ornamentem w postaci warkocza. Jest to
także klasyczna konstrukcja uciosowa, gdzie
ramiak może być wykonany z litego jesionu,
olchy bądź dębu, a profilowana płycina MDF
fornirowana okleiną jesionową, dębową lub
czereśniową. Fronty Czajkowski XLF posiadają nacięcia na łączeniach ram, łagodnie
zaokrąglone krawędzie i meandryczny rysunek drewna podkreślony jasnym wybarwieniem. Ornament kwiatowy to z kolei dekoracyjny element frontów Rossini XBJF. Ramiak
w konstrukcji uciosowej wykonany jest z litej olchy, a profilowana płycina MDF forni-

rowana okleiną czereśniową. Fronty Rossini
posiadają nacięcia na łączeniach ram, łagodnie zaokrąglone krawędzie i wyrazisty rysunek słojów drewna na płycinie.
Do giętych frontów Rossini można dobrać gięte w takich samych profilach listwy
wieńczące i podszafkowe z identycznym
kwiatowym ornamentem: listwy wieńczące
gięte typ AJ oraz listwy podszafkowe gięte
AI, ponadto listwy wieńczące proste typ AI
i listwy podszafkowe proste typ AK.
Fronty Bizet XAWF to kolejne klasyczne wzory o konstrukcji uciosowej z dekoracyjnym greckim ornamentem. Ramiak
wykonany jest z litej olchy, a profilowana płycina MDF fornirowana okleiną czereśniową.
Fronty Bizet posiadają nacięcia na łączeniach
ram, drobne, delikatne frezy na krawędziach
i wyrazisty rysunek słojów drewna na płycinie. Do frontów Bizet o giętych kształtach
można dobrać komplety listew wieńczących
i podszafkowych z identycznym greckim ornamentem we wszystkich gięciach, odpowiadających gięciom frontów: listwy wieńczące
gięte typ U oraz listwy podszafkowe gięte X,
ponadto listwy wieńczące proste typ T i listwy podszafkowe proste typ W. •

Gięte galeryjki są efektownym uzupełnieniem frontów i listew.
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