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Fronty i płyty meblowe Viento- Super Gloss – Informacja ogólna i 

instrukcja użytkowania 
 
                                                                                                                                

 
Informacja techniczna : 
 
- grubość płyty ok. 19 mm 
- standardowo na bazie płyty MDF 18 mm    
- płyta MDF, jednostronnie pokryta warstwą folii akrylowej o grubości w zależności od 
koloru od 0,7 do 1,0 mm 
- wszystkie płyty oraz fronty pokryte od strony powierzchni akrylowej folią 
zabezpieczającą 
- standardowy rozmiar arkuszy płyt: 2800 mm x 1300 mm 
- maksymalny wymiar formatki okleinowanej obrzeżem: 2760 mm x 1250 mm 
- przy kolorach metalicznych  występuje kierunkowość koloru (strzałki na folii 
ochronnej) 
- na indywidualne zapytanie istnieje możliwość oklejenia płyty obustronnie warstwą 
folii akrylowej 
 
Terminy realizacji: 
- do 15 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia. 
W przypadku niektórych kolorów mogą wystąpić okresowe braki, co może 
spowodować wydłużenie terminu realizacji . W takim przypadku Producent jest 
zobowiązany niezwłocznie powiadomić zamawiającego. 
 
Współpraca 
 
Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą bezpośrednio lub poprzez naszych partnerów  
handlowych. 
Przed pierwszym zamówieniem prosimy o przesłanie dokumentów firmy: 
NIP/REGON/ Wpis do ewidencji/ KRS. Po ich otrzymaniu możemy rozpocząć 
realizację zlecenia. 
 
 
 



 
Zamówienie 
 
Można złożyć zamówienie faxem, e-mailem lub osobiście w siedzibie firmy lub u 
naszych dystrybutorów. Z naszej strony internetowej można pobrać formularz 
zamówienia . Prosimy o dokładne i czytelne wypełnienie formularza. 
Wszelkie późniejsze zmiany w zamówieniu należy skonsultować telefonicznie z 
obsługującą osobą (osoba podpisana na potwierdzeniu przyjęcia zamówienia) i 
następnie przesłać zmiany w formie pisemnej. Jeżeli fronty nie zostały 
wyprodukowane – zmiany w zamówieniu można uwzględnić. 
 
  
Dostawa i płatność 
 
- towar dostarczamy za pośrednictwem firm spedycyjnych na koszt klienta, koszt 
transportu fakturowany jest oddzielnie. 
- istnieje możliwość odbioru bezpośrednio z siedziby Producenta 
- przy dobrej współpracy istnieje możliwość wydłużonego terminu płatności 
- za uszkodzenia w transporcie odpowiada firma spedycyjna. 
 
Gwarancja i reklamacja 
 
Producent udziela 24 miesięcznej gwarancji na fronty meblowe. Gwarancja obejmuje 
wady powłoki akrylowej wynikające z niewłaściwego połączenia MDF z folią 
akrylową. Wady takie jak pęcherze powietrza, nierówności powierzchni frontu lub 
odklejające się obrzeże dają podstawę do reklamacji. 
Delikatny wypływ kleju w miejscu łączenia obrzeża z płytą nie jest podstawą do 
reklamacji – po usunięciu folii ochronnej delikatny nadmiar kleju daje łatwo się 
usunąć. 
Przestrzegamy przed bezwzględnym zastosowaniem się do instrukcji, jak również 
przekazaniem instrukcji użytkowania klientowi końcowemu. Efekt wysokiego połysku 
oraz zastosowane unikalnego  obrzeża stopniowanego dają wrażenie tafli szkła 
przyklejonej do frontu. Front akrylowy nie ma właściwości szkła stąd konieczność 
zapoznania się z instrukcją użytkowania. 
Bardzo ważne jest również, aby po usunięciu folii ochronnej front natychmiast 
zakonserwować mleczkiem lub roztworem wody z mydłem, bądź poddać 
tygodniowemu sezonowaniu do czasu utwardzenia powierzchni. 
Zwracamy również uwagę, że fronty akrylowe podobnie jak fronty lakierowane przy 
nieostrożnym użytkowaniu dają się zarysować. Małe niegłębokie rysy dają się 
usunąć. Gwarancja nie obejmuje wad związanych z niewłaściwym użytkowaniem 
frontów oraz uszkodzeń powstałych w transporcie, nie z winny producenta. 
W przypadku uszkodzenia powierzchni frontu prosimy o kontakt w celu ustalenia 
możliwej pomocy. 
 
 
 

Instrukcja użytkowania Fronty i płyty meblowe Viento - Super Gloss 
 

 Opis produktu: Płyty i fronty meblowe Viento -Super Gloss produkowane 
są z  folii meblowej ABS , której część wierzchnia pokryta jest  warstwą 



 
akrylu. Folia wysokopołyskowa przyklejana jest do płyty MDF.  Krawędzie 
frontu meblowego zostają zamknięte obrzeżem: ABS lub PMMA . Dzięki 
zastosowaniu akrylu powierzchnia frontu osiąga połysk przekraczający 
wartość 80 Glossów. Powierzchnia frontu jest odporna na działanie 
promieniowania UV, a kolorystyka folii jest w pełni powtarzalna. Gotowe 
płyty i fronty dostarczane są zawsze z folią ochronną . Pozwala to uniknąć 
uszkodzeń powierzchni w transporcie jak również w trakcie prac 
montażowych.   

 
UWAGA: Płyty i fronty Viento - Super Gloss przed dalszą obróbką należy 
przechowywać w pomieszczeniach suchych o temperaturze od 15 St do 
25 St Celsjusza. 
 
UWAGA: Po ściągnięciu folii ochronnej front meblowy Viento - Super 
Gloss podaje się procesowi sezonowania – okres sezonowania wynosi 
ok. 7 dni ( w tym okresie powierzchnia frontu jest jeszcze miękka i łatwo 
daje się zarysować.)  Na warstwie zewnętrznej   akrylu znajdują się 
jeszcze śladowe ilości środka rozpuszczającego z folii ochronnej, które 
muszą odparować. Oprócz tego, w wyniku działania wilgoci - 
higroskopijna warstwa akrylu utwardza się,  przez co front meblowy staje 
się odporniejszy na zarysowania. 
 
Proces sezonowania frontów można przyśpieszyć i skrócić do 1 dnia stosując 
po zdjęciu folii ochronnej mleczko polerskie Ultra Gloss Superpolish + DGS. 
Na początku nanosimy mleczko na fronty pozwalając mu wsiąknąć w 
powierzchnię i następnie polerujemy powierzchnię miekką ściereczką. 
Podobny chociaż nie tak trwały efekt uzyskamy  przecierając fronty miękką 
ściereczką nasączoną roztworem wody i mydła (1% mydła). 
 
Czyszczenie i pielęgnacja: Z uwagi na zastosowanie akrylu i uzyskanie 
wysokiego połysku wraz z efektem głębi koloru fronty Viento-Super Gloss 
należy czyścić i pielęgnować w szczególny sposób. Do czyszczenia 
powierzchni frontów stosujemy wyłącznie miękkie ściereczki (np. bawełniane 
lub dostępne w sklepach ściereczki z mikrofibry) Fronty myjemy 1% 
roztworem  wody z mydłem. Unikamy mleczek do czyszczenia typu Cif – 
mogą zarysować powierzchnię. 
 
Uwaga : Po usunięciu folii z powierzchni frontów zalecamy użycie środka 
Ultra Gloss Superpolish + DGS –  powierzchnia frontu będzie wtedy 
dwukrotnie bardziej twarda i odporna na zarysowania niż po przemyciu 
roztworem wody z mydłem. Stanowczo zabrania się stosowania 
następujących środków czyszczących: środki do czyszczenia okien, 
mleczka typu Cif, ocet, środki do czyszczenia mebli zawierające wosk. 

 


