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rozwijając naszego hobby 
zaczęliśmy przekształcać proste surowce

tworząc ekskluzywne projekty 
stając się

PROFESJONALNYM STUDIEM OBRÓBKI CNC

prezentujemy 

3 KOLEKCJE
FRONTÓW MEBLOWYCH 

Z UNIKALNĄ SERIĄ AŻURÓW
2019



KOLOR

MATERIAŁ

WYMIARY

TWÓJ 
INDYWIDUALNY 

PROJEKT
Ty najlepiej wiesz

jak ma wyglądać wnętrze Twojego domu.

My najlepiej wiemy
jak wykorzystać potencjał naszych maszyn.

Razem jesteśmy w stanie 
doprowadzić każdy pomysł do skutku.

Bartek
NASZ TECHNOLOG 

odpowie na każdą wątpliwość produkcyją Twojego pomysłu.
Doradzi najlepsze rozwiązanie i przygotuje pliki do wycięcia.
Kontakt do Bartka znajdziesz na ostatniej stronie katalogu.

FRONTY
Każdy front posiada standardowy wymiar ramy i frezów.
Niestandardowe wymiary traktowane są jako projekt unikalny.

SZUFLADY
Minimalna szerokość obszaru zaznaczonego na rysunku obok 
wynosi 20mm. Jeśli ze względu na wzór ta wartość nie jest 
zachowana proponujemy szufladę bez zdobień.

SZPROSY
Grubość szprosu liczona jest od spodu frontu.
Minimalna grubość szprosu to 20mm.

Wszystkie fronty przez nas frezowane wykonywane są
z najlepszej jakości płyty MDF obustronnie laminowanej.
Standardowa grubość płyty to 19mm.

Fronty po wycięciu trafiają do lakierni, 
Gdzie nabierają koloru. 
Jakiego sobie tylko wymarzysz.



klasikoa

zawsze modne

– dodadzą klasy 
każdemu wnętrzu

prestiżowe

– czyli klasyka

eleganckie żłobienia
nadają frontom wypukłości

ciesz się swoim wnętrzem
bez obawy o utratę stylu
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futurisma

sprawdzą się w każdym wnętrzu, 
w każdej ilości, w każdym kolorze

– czyli prostota.

GŁADKIE

PROSTE

dla oka 
nawet przy dużym zabudowaniu

LEKKIE 

rama z dużą,
 wybraną przestrzenią
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paralello
przecięcia 

tworzą charakter tej serii

nadadzą Twojemu wnętrzu 
nowoczesnej świeżości

– czyli latawiec

poruszą każde wnętrze

dynamiczne

równoległe

wyjatkowe
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Ażury
Szukając kreatywnych rozwiązań

stworzyliśmy oryginalną serię ażurów.
W zależności od użycia mogą nadać Twojemu wnętrzu 

lekkości i delikantości lub drapieżności i charakteru.

PROPOZYCJE ZASTOSOWANIA:
naścienny element ozdobny

część meblowa – np. boki regałów
zabudowa okapu

maskownica grzejnika
drzwi przesuwne

A Ty jak wykorzystasz
ażury w swoim wnętrzu?
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A9
zalecana przez nas minimalna szerokość szprosu każdego wzoru to 10mm



KONTAKT

Paweł Głodowski
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

+48 535 614 876

Bartek Skiba
TECHNOLOG

+48 535 635 353

biuro@kbcut.pl
www.kbcut.pl

ul. Myśliborska 1A
80–299 Gdańsk

NIP: 584–246–21–98

p.glodowski@kbcut.pl  b.skiba@kbcut.pl






