
- prosty sposób składania zamówień 24h/dobę
- podgląd statusu realizacji zamówienia
- natychmiastowa wycena zamówienia

NAJWIĘKSZA KOLEKCJA
W POLSCE I EUROPIE



AQUAAKRYL
PROFESJONALNE FRONTY AKRYLOWE

Fronty pokryte matą akrylową o grubości od 0,7 do 0,8 mm. Powierzchnia wymaga siedmiodniowego procesu 
utwardzenia lub zastosowania mleczka Superpolish, które skróci ten proces do jednego dnia.

Fronty w połysku z niewidoczną spoiną klejową. Pokryte są utwardzoną matą akrylową, co zwiększa odporność na 
zarysowania, a powierzchnia nie wymaga procesu utwardzania. Grubość maty od 0,7 do 0,8 mm. Produkty posiadają 
powłokę antybakteryjną Antibac.

Fronty dostępne w wysokim połysku oraz w głębokim macie. Pokryte są utwardzoną matą akrylową, co zwiększa 
odporność na zarysowania, a powierzchnia nie wymaga procesu utwardzania. Grubość maty od 0,5 do 0,8 mm. 
Wybrane kolory matowe posiadają powłokę Anti-Fingerprint, dzięki czemu w mniejszym stopniu absorbują 
zabrudzenia, odciski palców i łatwiej utrzymać je w czystości, oraz powłokę Antibac, która skutecznie blokuje 
aktywność bakterii na powierzchni frontu. 

Fronty strukturalne dostępne wyłącznie w wersji matowej, z powierzchnią o gr. od 1 do 2 mm. Nie wymagają procesu 
utwardzania.

Aquaakryl GRAND

Aquaakryl STANDARD

Aquaakryl SZKŁO

Aquaakryl SZKŁO DEKOR

Aquaakryl ULTRA

Aquaakryl 3D ULTRA

Fronty w połysku lub macie, z przezroczystą matą akrylową o grubości 1,8 mm - dającą efekt szkła - oraz przeciwpręż-
nym laminatem na lewej stronie o grubości 1,3 mm. Powierzchnia frontu ma podwyższoną odporność na zarysowa-
nia i nie wymaga procesu utwardzania.

Fronty w połysku z przezroczystą matą akrylową o grubości 1,8 mm, dającą efekt dekoru za szkłem, oraz przeciw-
prężnym laminatem na lewej stronie o grubości 1,3 mm. Powierzchnia frontu ma podwyższoną odporność na 
zarysowania i nie wymaga procesu utwardzania. 

PREMIUM

PREMIUM

PREMIUM

FRONTY AQUAAKRYL?
JAK PIELĘGNOWAĆ 
Do czyszczenia, pielęgnacji i konserwacji frontów Aquaakryl 
należy zawsze używać czystej miękkiej ściereczki z mikrowłók-
na (mikrofibry). Natomiast środki chemiczne, jakie zalecamy do 
tego użyć, to: roztwór wody z mydłem (zawartość mydła 1%), 
środek AQUAAPUR (do frontów w połysku, matowych, struktu-
ralnych); Mleczko SUPERPOLISH (do frontów w połysku) 
oraz produkt do frontów matowych - AQUAMATT.

ZOBACZ 
JAK DBAĆ 
O NASZE FRONTY

Bezterminowa gwarancja
higienicznej czystości

* dotyczy wybranych kolorów

Uszlachetnienia powierzchni
naszych produktów Niepalcująca się powierzchnia 

w kolorach matowych



EKSPOZYTOR BIBLIOTEKA 
kolorów do programów 

projektowych

SZKOLENIA
produktowe

Narzędzia marketingowe
PRÓBKI

GRAND w futerale
WZORNIK

- prosty sposób składania zamówień 24h/dobę
- podgląd statusu realizacji zamówienia
- natychmiastowa wycena zamówienia

Zarejestruj swój wzornik i zyskaj DARMOWE aktualizacje oferty. 
Formularz rejestracji: www.aquafront.eu



śnieżnobiały 1982/M1982

biel arktyczna 5000U

polarny M11082

marmur biały 6711/M6711

dąb perłowy silver 6973

kamień biały 6871/M6871

niebieski pastelowy M4670

granatowy M4702

oxyd metalik 4562

butelkowa zieleń M5391

oliwka pastelowa M5357

niebieski 4644

dąb Canyon 6855/M6855

dąb ciemny 6817

korek ciemny 6862

dąb królewski 6920/M6920

kamień górski 6934/M6934



super white 11208
NAJBIELSZY WŚRÓD BIAŁYCH

fala biała M1744

popielaty 
85384

srebrny 
metalik
M85809

drewno bielone 69932 korek
jasny 6801

wanilia 7349

kubanit metalik 
7499/M7591

orzech 
California 6811/M6811

blacha brąz 69928/M69928

cappuccino 
7498/M7498

krem 
7496/M7496

dąb 
szlachetny 
6917

dąb ciemny 6817

dąb stalowy 6718/M6718

oliwka ciemna 6809/M6809

korek piaskowy 69926/M69926

dąb szary 6847/M6847

W ofercie 
ponad  100 kolorów 

do wyboru



ciemny szary
M85728 kamień czarny 6872/M6872

dąb czarny 69962/M69962

srebrny 
metalik
M85809

stalowy 
85814/M85735

antracyt metalik 
85387/M85688 fala czarna M1745

czarny 
8421/M8421

miedziany metalik 
1678/M1904

czekoladowy
1679/M1679

orzech 
California 6811/M6811

jabłoń indyjska 6812/M6812

makassar 
6815/M6815

beton tradycyjny 
69925/M69925

beton stemplowany
69909/M69909

W ofercie 
ponad  100 kolorów 

do wyboru

dąb złoty 6988/M6988czerwony
3362

#aquaakryl


