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SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE FRONTÓW FORNIROWANYCH 
 

Firma Drewpol Osina wprowadziła do oferty fronty fornirowane, do wyboru jest 15 oklein 
naturalnych i 8 modyfikowanych, jednakże istnieje możliwość zamówienia frontów również w 
innej okleinie niż te, które prezentujemy, najlepiej wysłać zapytanie i zdjęcie okleiny, która 
Państwa interesuje, dobrze jest też podać nazwę producenta oraz numer okleiny jeśli jest 
znajomy.  

 
 

1. Fronty fornirowane są dostępne w dwóch opcjach: 
 
a. Typ – HK – krawędzie płaskie  
- Konstrukcja :  płyta wiórowa okleinowana lub płyta mdf okleinowana  
- Dostępne grubości:  
PWO: 19, 22, 39, 50 mm 
MDF: 11, 20, 23, 39 mm 
- Wykończenie powierzchni – na prawej stronie odporny na zarysowania, matowy, bezbarwny 
lakier o połysku 0 gloss 
- Wymiary:  
H min – 60 mm – H max 2 800 mm 
B min – 120 mm – B max 1 200 mm  
- Kierunek usłojenia na formatkach - zawsze pierwszy wymiar mówi nam jaki będzie kierunek 
usłojenia (wzdłuż pierwszego wymiaru) poniżej przykład dla frontu o wymiarze 570 x 396 
  

 
 
 

- Przechodzące usłojenie – w przypadku każdej grubości istnieje możliwość zamówienia 
frontów z przechodzącym usłojeniem – w przypadku przechodzącego usłojenia każdorazowo 
do zamówienia będzie potrzebny projekt zabudowy, gdyż fronty są robione modułami np. 



 
szafki górne, szafki dolne itp. Maksymalna długość modułów jest uzależniona od długości 
okleiny - maksymalna długość 2 500 mm oraz szerokości okleiny maksymalna szerokość 600 
mm. Jeśli potrzebne jest wykonanie dłuższego modułu to jest taka możliwość przez 
zastosowanie lustrzanego odbicia płata okleiny, wówczas brak jest powtarzalności pomiędzy 
poszczególnymi modułami. Dłuższe moduły dostępne są wg. indywidualnych ustaleń. 
 
UWAGA, OSTROŻNIE! 
W przypadku uszkodzenia w montażu, czy transporcie, nie ma możliwości domówienia 
pojedynczych frontów – trzeba domówić cały moduł. 
 
b. Typ – HW– front z uchwytem: 
 
- Konstrukcja:  płyta MDF okleinowana z uchwytem 
Uchwyt zaokleinowany (wymiar długości uchwytu minimalny 60 mm maksymalny 2 000mm ).   

- Dostępne grubości: 20 mm, 23mm. 
- Wykończenie powierzchni – na prawej stronie odporny na zarysowania, matowy, bezbarwny 
lakier o połysku 0 gloss 
- Wymiary:  
H min – 60 mm – H max 2 800 mm 
B min – 120 mm – B max 1 200 mm  
- Kierunek usłojenia na formatkach - zawsze pierwszy wymiar mówi nam jaki będzie kierunek 
usłojenia poniżej przykład dla frontu o wymiarze 570 x 396.  
 

 
 

Uchwyt zawsze będzie miał usłojenie poziome. 
 
- Przechodzące usłojenie – w przypadku każdej grubości istnieje możliwość zamówienia 
frontów z przechodzącym usłojeniem – w przypadku przechodzącego usłojenia każdorazowo 
do zamówienia będzie potrzebny projekt zabudowy, gdyż fronty będą robione modułami np. 
szafki górne, szafki dolne itp. Maksymalna długość modułów jest uzależniona od długości 
okleiny – maksymalna długość 2 500mm. Jeśli potrzebne jest wykonanie dłuższego modułu to 
jest taka możliwość przez zastosowanie lustrzanego odbicia płata okleiny, wówczas brak jest 
powtarzalności pomiędzy poszczególnymi modułami. Dłuższe moduły dostępne są wg. 
indywidualnych ustaleń.  



 
UWAGA, OSTROŻNIE! 
W przypadku uszkodzenia w montażu, czy transporcie, nie ma możliwości domówienia 
pojedynczych frontów – trzeba domówić cały moduł. 

 
 

2. Jako opcja jest możliwość zamówienia frontu ze ściętą krawędzią jak  na rysunku poniżej: 
 

 

 
 

 
 
 
W przypadku zainteresowania prosimy o wysłanie zapytania. 

 
 

UWAGA:  
 
Orzech satinato – dostępny w modelu Oslo HW i HK od roku 2014 jest inny niż orzech satyna 
dostępny dotychczas w modelu Oslo FU (katalog techniczny 2010/2011). Orzech satinato w modelu 
HW i HK ma mniej ciemnych smug, a więcej bielu, a całość frontu przez matowy lakier ma kolor 
jaśniejszy. 
 


