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FRONTY AKRYLOWE PREFORMING

MIN. WYMIAR MAX. WYMIAR MIN. WYMIAR MAX. WYMIAR
CENA 

[PLN/m2]

PRÓBKA 

150x150mm 

[PLN/szt.]

TERMIN 

REALIZACJI

     265,00    3,50           

     275,00    4,00           

     275,00    4,00           

     275,00    4,00           

     275,00    4,00           

     285,00    4,50           

     285,00    4,50           

     285,00    4,50           

Ceny netto, EXW MATDESIGN

KOSZTY DOSTAWY:

1. Paleta o wymiarach 800x600mm; do 100 kg: 90 PLN netto

2. Paleta o wymiarach 1200x800mm; do 600 kg: 155 PLN netto

3. Paleta o wymiarach 2200x1000mm, do 500 kg: 270 PLN netto

4. Paleta o wymiarach powyżej 2200mm: ustalenia indywidualne

Fronty z Preformingiem wykonane z utwardzonego akrylu nie wymagającego sezonowania, są gotowego do użytkowania od razu po 

zdjęciu folii ochronnej. Produkowane na bazie płyty MDF plus o grubości nominalnej 18mm jednostronnie laminowanej białej. Na dwóch 

bokach akryl jest zagięty o 90° tzw. Preforming. To unikalna technologia nie stosowana dotąd w Polsce przy produkcji frontów. Doskonały 

wygląd czy walory estetyczne nieosiągalne dla innych frontów dają wygodę i pewność użytkowania. Pozostałe dwa boki są oklejone w 

technologii Laser. Całośd wygląda perfekcyjnie i jest odporna na działanie wilgoci. Takie wykonanie to przełom w produkcji frontów 

akrylowych. Bardzo wysoka jakośd wykooczenia powierzchni akrylowej połączona z preformingiem      i obrzeżem laserowym pozostawia 

daleko w tyle fronty produkowane w „zwykły” sposób. 

GABBIANO (szary metalic)

CUBANIT (beż metalic)

BIGIO (ciemno szary metalic)

MORO (czarny)       

 10 dni roboczych 
VINO (fiolet)

NOTTE (granatowy)

PREFORMING LASER EDGE

DEKOR [nazwa]

140x140mm 2750x1250mm

MAGNOLIA (krem)

BIANCO (biały)  

196x100mm             

lub 100x196mm
2750x1250mm



ZAMÓWIENIA :

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I PŁATNOŚĆ :

1. Po otrzymaniu zamówienia BIURO wystawi fakturę proforma, po dokonaniu przedpłaty proszę przesłać potwierdzenie płatności.

2. Po otrzymaniu potwierdzenia płatności BIURO zleca produkcję/wysyłkę towaru lub awizację na odbiór własny

3. Zamówienia na towaru ze stanu magazynowego realizowane są w ciągu 3-4 dni roboczych

4. Termin realizacji frontów to ok. 10 dni roboczych

5. Towary wymagające zamówienia w fabryce - konieczna jest wpłata w wysokości 35% wartości zamówienia i pozostałe 65% przed dostawą

DOSTAWA TOWARU :

1. Towar dostarczany jest spedycją, transportem dedykowanym, kurierem lub przy pomocy firm zewnętrznych

2. Przy odbiorze towaru wymagane jest dokładne sprawdzenie zgodności z zamówieniem oraz stanu przesyłki i potwierdzenie odbioru podpisem

3. Towar należy zawsze odebrać od kuriera/przewoźnika. Ewentualne braku czy uszkodzenia należy opisać na dokumencie dostawy.

4. Nieodebranie towaru nawet uszkodzonego skutkuje poniesieniem przez zamawiającego wszelkich dodatkowych kosztów transportu, magazynowania itp..

5. Wszelkie uszkodzenia trzeba zgłaszać kierowcy/kurierowi oraz należy opisać uszkodzenia na dokumencie WZ czy innym dokumencie przewozowym

6. Wszelkie braki muszą być zaznaczone i opisane na dokumencie WZ czy innym dokumencie przewozowym

7. Warunkiem rozpatrzenia jakiejkolwiek reklamacji jest podpis kierowcy/kuriera/przeoźnika na dokumencie dostawy

8. Brak podpisu kierowcy/kuriera podczas zgłaszania niezgodności z dostawą czy uszkodzenia przesyłki traktowany jest jako dostawa pełnowartościowa

9. Brak adnotacji o jakiejkolwiek niezgodności z zamówieniem czy uszkodzeniu towaru traktowany jest jako dostawa pełnowartościowa

10. Wszystkie reklamacje będą wyjaśniane niezwłocznie pomiędzy zamawiającym a Matdesign

1. Zamówienia proszę wysyłać na adres biuro@matdesign.pl

2. Zamówienia na fronty proszę składać na formularzach dostępnych na stronie internetowej

3. Zamówienia płyt nie wymagają formularza. 
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