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Oferujemy również usługi:
-  cięcie płyt

-  okleinowanie krawędzi prostoliniowych i krzywoliniowych
-  obróbka CNC

-  sprzedaż płyty wiórowej laminowanej, płyt MDF

-  sprzedaż blatów kuchennych

Szanowni klienci

Mamy nadzieję, że nasza nowa oferta przedstawiona w tym katalogu zyska Wasze uznanie. Poszerzyliśmy kolekcję frontów o nowe wzory i kolory oklein PCV. Wprowadziliśmy ażury i panele dekoracyjne 
w 50 wzorach. Nowością w naszej ofercie są także fronty lakierowane. Klient może dobrać kolor z każdego wybranego przez siebie wzornika m.in.: ICA, RAL, NCS. Fronty lakierowane wykonywane są 
w trzech opcjach : w macie, na wysoki połysk lub z brokatem.  Lakierowane fronty w wersji matowej i półmatowej wykonujemy we wszystkich frezach; w wersji na wysoki połysk tylko w gładkich frezach: 
R2, R5, R15, Mydło, Latina, Elipsa, Tobi, Capri, Xena, Roxana, Alto, Mediolan, Ankona, Modena, L1, L2, L3, Kalabria, Arwena, Euforia, Cleo, Passion, Finesse, Bresso U, Bresso V.
Sugerując się Waszym uwagami poszerzyliśmy też produkcję frontów giętych. Każdy frez występuje zarówno w formie frontów prostych jak i giętych. Wszystkie fronty gięte dostępne są jako pełne 
i witryny. Każdy klient hurtowy, a także detaliczny ma do wyboru ponad 300 oklein. Firma oferuje fronty gięte nie tylko w ogólnodostępnym promieniu R240, ale również  R450, R740 oraz R1000. 
W zależności od potrzeb klienta istnieje możliwość wykonania frontów w dowolnej wysokości. Maksymalna wysokość wynosi aż 2050 mm.
Oferta obejmuje fronty gięte zewnętrznie, wewnętrznie a także w kształcie litery „S”. Użyte surowce gwarantują możliwość głębokich frezowań bez ryzyka odkształceń i rozwarstwiania się elementów. 
Prowadzimy  sprzedaż elementów giętych od surowych formatek do gotowych frontów. Gięte fronty wykonywane są w dowolnej wersji: lakierowane, oklejane folią PCV, folią PET lub patynowane.

O firmie

Firma MEBLOTEX powstała w 1999 roku. Nasza firma to nowoczesne, dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo, specjalizujące się w produkcji frontów meblowych.
Wieloletnie doświadczenie na rynku meblarskim połączone jest szeregiem sukcesów, szerokim gronem zadowolonych klientów a także wypracowaną opinią solidnego, sprawdzonego partnera bizneso-
wego. Zawsze byliśmy firmą o światowych standardach usług, dla której klient jest w centrum zainteresowania. Od początku swojej działalności sukcesywnie poszerzamy asortyment oferowanych 
wyrobów i usług zgodnie z aktualnymi trendami i preferencjami rynku o wszystkie nowinki w meblarstwie. Wysoka, jakość wyrobów, uzyskaliśmy dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii 
i wysokich kwalifikacji naszych pracowników, co sprawiło, że w krótkim czasie staliśmy się znaczącym producentem w branży meblowej. W produkcji wykorzystujemy jedynie certyfikowane i atestowane 
surowce pochodzące od najlepszych renomowanych producentów. Gwarantujemy najwyższą jakość, konkurencyjne ceny, rabaty a także możliwość negocjacji korzystnych warunków współpracy. Nasza 
firma w dalszym ciągu poszukuje coraz doskonalszych rozwiązań technologicznych i jakościowych a wdrażanie nowych technologii, które pojawiają się w branży, jest już standardem. 
Meblotex poczynił wiele starań, aby ułatwić naszym klientom współprace przez zakup programu informatycznego. Nasi klienci za pośrednictwem internetowego systemu maja możliwość składać 
zamówienia jak również kontrolować stan ich realizacji.
Posiadamy park maszynowy renomowanych firm takich jak:

Produkujemy fronty meblowe proste, gięte oraz różnego rodzaju listwy (np. cokołowe, podszafkowe, narożnikowe) pilastry. Wszystkie wzory produkowane są w szerokiej gamie kolorystycznej. Bogata 
kolekcja zadowoli gusty wymagających klientów. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii osiągnęliśmy wysoką, jakość oraz dokładność wymiarów produkowanych frontów. Fronty 
wykonywane są w wymiarach standartowych jak również nietypowych. Wykonujemy również zamówienia według indywidualnych projektów. Fronty meblowe wykonywane są na bazie płyt MDF różnej 
grubości 38 mm, 30 mm, 19 mm, 16 mm, 12 mm w 130 wzorach oklejane folią PCV w ponad 300 kolorach, oraz fronty meblowe połyskowe w 130 wzorach oklejane folią połyskową PET w 72 kolorach. 
Niektóre wzory frontów nowoczesnych wykończone są długimi aluminiowymi listwami lub uchwytami zamontowanymi w specjalnie wyfrezowanych otworach.



33



44



55



66



77



88



99



1010



1111



1212



1313



1414



1515



1616



1717



1818



1919



2020



2121



2222



2323



2424



2525



2626



2727



2828



2929



3030



3131



3232



3333



3434



3535



3636



3737



3838



3939



4040



4141



4242



4343



4444



4545



4646



47

Konserwacja frontów MDF

szmatką. Do tego celu używać wody z dodatkiem mydła lub innym 
delikatnym środkiem. Nie należny  używać mocnych detergentów, 
rozpuszczalników, płynów z drobinkami ściernymi. Nie dopuszczać do 
kontaktu powierzchni frontów z ostrymi lub szorstkimi przedmiotami, 
które mogą powodować powstanie zarysowań . Unikać zalania frontów 
wodą lub inną cieczą. Nie narażać powierzchni frontów na działanie 

wysokiej temperatury np.: pary, promieniowania cieplnego, ognia itp. 
Fronty w okleinach połyskowych posiadają folię ochronną. Można 
usunąć ją dopiero po zakończeniu montażu mebli. Pierwsze czyszczenie 
powinno nastąpić po upływie 7 dni, gdyż dopiero wtedy folia połyskowa 
jest utwardzona. Bezpośrednio po ściągnięciu folii ochronnej fronty są 
bardzo podatne na porysowanie. Do czyszczenia frontów oklejonych 
folią połyskową zaleca się mleczko ULTRA-GLOSS. Zabrania się stosowa -
nia środków do pielęgnacji lakierów oraz wszelkich nabłyszczaczy.
Właściwa konserwacja pozwala utrzymać najwyższą jakość produktu.

Warunki gwarancji

i okazaniu dokumentu zakupu tj. faktury lub paragonu.

Gwarancie i Reklamacje
Pomimo naszych starań, aby otrzymali Państwo produkt najwyższej 
jakości, możliwe jest powstanie wad podczas procesu produkcyjnego. 
Na nasze wyroby udzielamy 24 miesiące gwarancji.
Reklamacji nie podlegają:
-uszkodzenia mechaniczne takie jak rysy, obicia krawędzi, wgniecenia 
-odklejanie i skurcznie folii na skutek działania wysokich temperatur 
-uszkodzenia powstałe w transporcie obcym
-uszkodzenia powstałe na skutek montażu i złej konserwacji produktu 
-różnica w rysunku słoja między formatkami i odcień folii 
-stopniowa zmiana koloru lakieru pod wpływem promieni słonecznych 
-odkształcenia elementów(wynikające z niewłaściwego sposobu 
magazynowania
- fronty należy przechowywać w pozycji poziomej na równym podłożu. 
Aby uniknąć odkształcenia należy zastosować większą ilość zawiasów 
lub napinaczy.)
-elementy, których stan wskazuje na działanie wody lub wilgoci 
- rozpęczniona płyta
-elementy surowe jak i foliowane poddane we własnym zakresie dalszej 
obróbce lakierowania lub patynowania 
-elementy o wymiarze niezgodnym z zamówieniem 
- pomniejszone (obcięte) przez klienta 
-ze względu na specyfikę procesu technologicznego dopuszczalne jest 
na wyrobach wystąpienie powierzchni 1 m2 produktu w ilości 3 szt. nie 
przekraczających 2 mm średnicy wgnieceń, wysklepień, przebarwień, 
mikropęknięć.

Warunki przyjęcia reklamacji
-wszystkie reklamacje będą rozpatrywane tylko po uprzednim dostar-
czeniu przedmiotu reklamacji do siedziby firmy Meblotex wraz ze 
złożonym pisemnie zgłoszeniem reklamacyjnym (dostępnym na stronie 
internetowej), a także przedłożeniu dokumentu zakupu, 
-reklamacje są przyjmowane wyłącznie od firm i osób, które zakupiły od 
nas towar
-reklamacje ilościowe powinny być zgłaszane w ciągu 2 dni od momen-
tu odebrania zamówienia,
-towar dostarczany do klienta przez kierowcę firmy Meblotex powinien 
być sprawdzony w jego obecności, jeśli paczka nosi ślady uszkodzenia, 
w przeciwnym razie ewentualne uszkodzenia mechaniczne nie będą 
uwzględniane.
-Firma Meblotex nie zwraca kosztów związanych z transportem, 
obróbką, montażem i wymianą reklamowanych elementów.
-Firma Meblotex zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 
14 dni od daty dostarczenia towaru do siedziby firmy wraz z wypełnio-
nym formularzem reklamacyjnym. 
Zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia terminu rozpatrzenia reklama-
cji, w przypadku konieczności sprowadzenia odpowiednich materiałów.
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