
Program produkcji:

Format płyt: 2800 x 1250 mm (1300 mm) standard.

Wymiary frontów: maksymalny wymiar 2750 x 1200 mm; minimalny wymiar 296 x 110 mm.

Grubość płyt i frontów: 18 mm standard + grubość folii 0,7 - 1 mm.

Obrzeża: dostępne w kolorach folii, szerokość 23 mm standard, 53 mm na zamówienie, grubość 0,7 - 1 mm.

Realizacja: termin realizacji zamówienia na płyty około 2 tygodnie, gotowe fronty do 3 tygodni.

SZEROKIE  MOŻLIWOŚCI  ZASTOSOWANIA

Zamówienia na fronty przyjmowane są na specjalnym formularzu udostępnianym przez F.P.H. HUBERTUS.
W celu uzyskania formularza zamówienia lub w przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy

 o  kontakt  pod  numerem  telefonu  32 229 02 59 do 60.

MEBLE  KUCHENNE

MEBLE  RTV MEBLE  SALONOWE

SZAFYZABUDOWA  WNĘK

Zdjęcie wykorzystane za zgodą firmy SENOPLAST Zdjęcie wykorzystane za zgodą firmy SENOPLAST

Model PANORAMA 3, producent F.P.H. HUBERTUS Model ALASKA, producent F.P.H. HUBERTUS

Zdjęcie wykorzystane za zgodą firmy SENOPLAST Zdjęcie wykorzystane za zgodą firmy SENOPLAST

Firma HUBERTUS jest czołowym producentem i dystrybutorem wysokopołyskowej płyty MDF 
„HUBERTUS SUPER POŁYSK” pokrytej matą akrylową firmy SENOPLAST. Standardowo mata akrylowa 
o grubości około 1 mm jest nakładana na płytę MDF (z jednej strony białą) o grubości 18 mm. 
Na zamówienie (po wcześniejszym uzgodnieniu z producentem) istnieje możliwość dwustronnego 
oklejenia płyty oraz wykonania jej w innym wymiarze i grubości. Firma HUBERTUS proponuje również 
gotowe fronty meblowe na wysoki połysk, produkowane według konkretnego zamówienia Klienta. 

F.P.H. HUBERTUS Hubert Leboch
Poland, 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Srokowiecka 22
tel./fax: + 48 32 229 02 59 ÷ 60; tel.: + 48 32 228 30 53
e-mail: biuro@hubertus-meble.pl; biuro@hubertusmeble.pl
             office@hubertus-meble.eu
www.hubertus-meble.pl; www.hubertus-meble.eu



BOGACTWO KOLORÓW I GŁĘBIA LUSTRAPRAKTYCZNE INFORMACJE TECHNICZNE

Biały 1298 Beż 7315 Wanilia 7349 Cappucino 7368

Pomarańcz 9091 Czerwony 3120 Bordo 3216 Fiolet 4418

Zielony - verde 6335 Brąz 6270 Beż 7407/beż met.7408 Grafitowy 8855/srebrny met.8854

Szary 8636/srebrny met.8663 Jasny szary 85336 Szary 85335 Ciemnoszary  85223

Czarny 8102 Czarny 8378/czarny met.8377 Biały - blossom Alaska 90905 Czarny – blossom black 99056

Opis produktu:

Płyty i fronty meblowe ‘HUBERTUS SUPER POŁYSK’ produkowane są z płyty MDF oraz wysokopołyskowej maty, której 
wierzchnia część pokryta jest warstwą akrylu. Uzyskany efekt połysku daje wrażenie tafli szkła przyklejonego do 
płyty, jednakże nie ma takich właściwości jak szkło. Należy zatem bezwzględnie przestrzegać podanych zasad 
przechowywania, czyszczenia i pielęgnacji produktu. Powierzchnia płyty oraz frontu jest odporna na działanie 
promieni UV. Gotowe produkty są zabezpieczone folią ochronną, co pozwala uniknąć uszkodzeń powierzchni w 
czasie transportu, dalszej obróbki i prac montażowych.

Przechowywanie:

Płyty i fronty ‘HUBERTUS SUPER POŁYSK’ przed dalszą 
obróbką należy przechowywać w pomieszczeniach 
suchych, w temperaturze od 15 do 25°C. Po ścią-
gnięciu folii ochronnej, płyty oraz fronty poddawa-
ne są procesowi sezonowania, który wynosi ok. 7 dni 
(w tym okresie powierzchnia produktu jest jeszcze 
miękka i łatwo daje się zarysować). Proces sezono-
wania można skrócić do 1 dnia dzięki zastosowaniu 
mleczka konserwującego natychmiast po zdjęciu 
folii ochronnej.

Czyszczenie i pielęgnacja:

Po ściągnięciu folii ochronnej, w celu odpowiedniej 
konserwacji, na płytę lub front należy nanieść niewiel-
ką warstwę mleczka konserwującego i pozostawić 
do wsiąknięcia w powierzchnię, następnie delikatnie 
polerować. Z uwagi na specyfikę akrylu oraz na za-
chowanie jak najdłuższej żywotności wysokiego poły-
sku, do polerowania oraz mycia powierzchni należy 
wyłącznie używać miękkich ściereczek, np. z bawełny 
lub mikrofazy. Powierzchnie płyty lub frontu należy myć 
1% roztworem wody z mydłem.

Stanowczo nie zaleca się stosowania środków czyszczących, takich jak: mleczka typu CIF, środki do 
czyszczenia okien, ocet, środki do czyszczenia mebli zawierające wosk. W celu uniknięcia reklamacji 
powyższe zasady należy bezwzględnie przekazać końcowemu użytkownikowi.

Gwarancja i reklamacja:

Okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Gwaran-
cja obejmuje wady powłoki akrylowej wynikają-
ce z niewłaściwego połączenia płyty MDF z matą 
akrylową, pęcherze powietrza, nierówności po-
wierzchni frontu lub płyty, odklejające się obrzeże. 
Gwarancja nie obejmuje wad powstałych na sku-
tek niewłaściwego przechowywania, niewłaści-
wej obróbki lub użytkowania oraz wad powstałych 
w czasie transportu. Dopuszcza się odgięcie frontu lub 
płyty o 3 mm na mb wolnostojącego produktu. Płyty 
lub fronty montowane na ścianach, ze względu na 
możliwość zawilgocenia, nie podlegają reklamacji z tytułu ich ewentualnego odgięcia. Po dłuższym okresie do-
puszcza się również lekkie pofalowanie powierzchni akrylowych spowodowane różnymi warunkami panującymi 
w pomieszczeniach ich użytkowania.
Informujemy, że płyty oraz fronty akrylowe przy nieostrożnym użytkowaniu dają się zarysować, dlatego bardzo 
ważne jest by po usunięciu folii ochronnej odpowiednio zakonserwować produkt lub poddać go tygodniowemu 
sezonowaniu w celu utwardzenia powierzchni. 


