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JAK ZAMÓWIĆ FRONTY
1. Przez system e-Rozrys 

zaloguj się do swojego konta klienta i złóż zamówienie  
nie wychodząc z domu 

2. Przez handlowca 
przyjdź do salonu sprzedaży Intar i zamów wybrany wzór 
frontu u swojego handlowca

CzAs ReALIzACJI: 7 DNI RObOCzYCH
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Fronty akrylowe produkowane są na bazie płyty MDF pokrytej jedno lub dwustronną 
dekoracyjną matą akrylową o grubości od 0,35 mm do 1 mm. Stosując klej poliuretano-
wy chroniący przed wilgocią zamyka się obrzeżem wszystkie krawędzie frontu, dzięki 
czemu można je bezpiecznie stosować w miejscach o podwyższonej temperaturze czy 
wilgotności m.in. w kuchni lub łazience.

Oferta Intar zawiera dekory jednobarwne, zarówno w subtelnych, pastelowych barwach, 
jak i intensywnych, przyciągających wzrok kolorach. Wykończenie w wysokim połysku 
lub głębokim, satynowym macie, podkreśli charakter każdego mebla.

Fronty akrylowe mają wiele zalet, wśród których jedną z najważniejszych jest znaczna 
wytrzymałość na uszkodzenia i zarysowania. Na powierzchniach akrylowych nie po-
wstają odpryski, a dodatkowo akryl jest znacznie mniej podatny na działanie promie-
niowania UV i utlenianie, a co za tym idzie – na zmiany koloru. 

5000B/500B Bianco
(WEFA-412959)

DWUSTRONNY FRONT W WYSOKIM POŁYSKU

FRONTY NA bAZIe PŁYT MDF
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7496 Krem
(WEFA-312179)

85382 Ciemno szary
(WEFA-312185)

7498 Cappuccino
(WEFA-312180)

85384 Jasno szary
(WEFA-332456)

8421 Czarny
(WEFA-312182)

JeDNOSTRONNe FRONTY W WYSOKIM POŁYSKU
UODPORNIONe NA zARYsOWANIA TOP AKRYL sCR
Akryl meblowy zapewnił doskonały efekt lustrzanej, mocno połyskliwej powierzchni  
o niespotykanej głębi, który doskonale prezentuje się zarówno w przypadku jasnych, 
jak i ciemnych dekorów, optycznie powiększając przestrzeń.
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5987/5987 Różowy
(WEFA-422233)

4258/4258 Ciemny zielony
(WEFA-422236)

4246/4246 Zielony
(WEFA-422234)

7462/7462 Antracyt charcoal
(WEFA-422237)

6230/6230 Ciemny granat
(WEFA-422235)

DWUsTRONNe FRONTY MATOWe 
ULTRA MATT VeLUR

Meble matowe nie odbijają światła, ale je pochłaniają, nadając pomieszczeniom ton 
przytulności i spokoju. 
Wnętrze z matowymi meblami odbieramy jako przyjazne, spokojniejsze i bardziej natu-
ralne, czujemy się w nich bardziej zrelaksowani i wyciszeni. 
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HM003 Piombo Corda
(WEFA-417571)

2457L Smoke Stack
(WEFA-418738)

HM006 Piombo Grigio
(WEFA-417570)

2458L Trench Coat
(WEFA-418737)

2453L Casa Blanca
(WEFA-418736)

JeDNOsTRONNe FRONTY MATOWe
Na matowej powierzchni znacznie mniej widoczne są również odciski palców, a dodat-
kowo część płyt pokryta jest specjalną powłoką, która efekt „palcowania” mebli mini-
malizuje niemal do zera. Powierzchnia takich mebli jest delikatna i aksamitna w doty-
ku, co potęguje wrażenie ich wyjątkowości.
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Meble w głębokim macie sprawiają wrażenie pochłaniania światła, a ich struktura 
określana bywa jako aksamitna.

FRONTY NA bAZIe PŁYT WIÓROWYch

JeDNOSTRONNe FRONTY Z MATOWĄ STRUKTURĄ OPTIMATT

22192 OM/NM Black Blue
(WEFA-415677)

2190 OM/PE Black
(WEFA-415678)
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