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Într-o lume în care viteza îşi pierde ordinul de mărime, în care procesele şi fenomenele se succed cu repeziciune, într-o lume a progreselor
înregistrate în toate domeniile de activitate, dinamismul şi energia devin primordiale. Ca urmare fiecare secunda de relaxare capată o importanţă colosală. O locuintă confortabilă, relaxantă înseamnă o amenajare de calitate care pune preţ pe cromatica, pe firea şi personalitatea
beneficiarului, pe materiale, texturi, pe legaturile care se stabilesc între aceste elemente. Dacă se acordă o importanţă deosebită în studierea
şi alegerea elementelor de mobilier şi a celor ornamentale, rezultatul nu poate fi altul decât cel scontat – de confort, energizare, relaxare,
refacere fizică şi psihică. Din acest motiv Nett Front SRL a creat pentru dvs o gamă variată de uşi mobilier de la cel clasic la cel modern care să
reflecte gusturile dvs. şi care să fie perfect adaptat spaţiului şi necesităţilor dvs. Calitatea produselor şi serviciilor, promptitudinea livrărilor,
precum şi termenele de execuţie scurte au facut ca Nett Front sa fie lider de piaţă in acest domeniu.
Pentru noi ceea mai mare realizare sunt clienţii mulţumiţi. An de an, luna de luna continuăm să primim încrederea unor clienţi noi. Acest
lucru ne onorează şi în acelaşi timp ne şi obligă să fim mai buni.
Vă mulţumim!
Cu o deosebită stimă,
Echipa Nett Front
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antichizat
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UªI MOBILIER

STIL SI ELEGANTA

UªI MOBILIER

| A62/P

| A71/P

| A72/P

| A73/P

7

antichizat

UªI MOBILIER

UªI MOBILIER
LEZENE
ORNAMENTALE

| A78/P

Dimensiuni (mm):
590 x 47
718 x 47
896 x 47
1296 x 47

CORNIªE

Rustic /P

| A75/P

Rustic /P

| A74/P

S U P O R T S T I C L E (P)
RUSTIC
Dimensiuni (mm): 2070 x 45 x 66
Dimensiuni (mm):
înalþime 75, lãþime de la 247 mm!
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| A76/P

| A77/P

CLASIC 1
Dimensiuni (mm): 2070 x 50 x 71

LEZENE

CLASIC 2
Dimensiuni (mm): 2070 x 50 x 71

RUSTIC
Dimensiuni (mm): 2070 x 60 x 18
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antichizat

UªI MOBILIER

UªI MOBILIER
FINISAJE DISPONIBILE
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STIL SI ELEGANTA

Bej antichizat

Calvados antichizat

Cireº antichizat

Cireº deschis antichizat

Brad antichizat

Paltin munte antichizat

Alun antichizat

Nuc roºcat antichizat

Nuc roºcat antichizat coniac

Mahon antichizat

Stejar bãituit antichizat

Stejar bãituit antichizat coniac

Ulm roºcat antichizat

Stejar chateau antichizat

Portofino antichizat
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rustic &
country
12

13

rustic &
country

UªI MOBILIER

UªI MOBILIER

| A61/P

14

| A63/P

| A62/P

| A71/P
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rustic &
country

UªI MOBILIER

UªI MOBILIER

| A72/P

| A73/P

| A76/P

| A74/P

| A75/P

| A78/P

| A77/P

| A59 K R6
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Atenþie: Grosimea
materialului 22 mm!
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rustic &
country

UªI MOBILIER

UªI MOBILIER
U ª I ª I L E G Ã T U R Ã C U B O L T Ã Frezãri: A3/P, A4/S, A11/P, A72/P, A73/P

U ª I C U C O N T U R I N F E R I O R P R O F I L A T Frezãri: A3/P, A4/S, A11/P, A72/P, A73/P
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rustic &
country

UªI MOBILIER

UªI MOBILIER
IDEI DE ASAMBLARE

Pentru detalii
technice vezi
pagina 59
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RELAXARE SI COMFORT

| A88/P uºã dulap
cu boltã central

| A87/P uºã dulap
central

| A86/P uºã dulap
lateral
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rustic &
country

UªI MOBILIER

UªI MOBILIER

1

2

| A81/P oglindã

| A80/P pat francez
3

LEZENE
ORNAMENTALE

| A89/P
sertare mari dulap
CORNIªE

S U P O R T S T I C L E (P)
RUSTIC
Dimensiuni (mm): 2070 x 45 x 66
0

| A85/P uºã plinã
inferioarã dulap

Dimensiuni (mm):
înalþime 75, lãþime de la 247 mm!

1

2

CLASIC 1
Dimensiuni (mm): 2070 x 50 x 71

LEZENE

CLASIC 2
Dimensiuni (mm): 2070 x 50 x 71

RUSTIC
Dimensiuni (mm): 2070 x 60 x 18

3

22

| A82/P comodã cu sertare

| A83/P placã comodã

Dimensiuni
(mm):
590 x 47
718 x 47
896 x 47
1296 x 47

| A84/P
sertare noptierã

Rustic /P

| A90/P
uºã dulap superior

Rustic /P

| A91/P uºã dulap
superior cu boltã
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clasic
24

25

clasic

UªI MOBILIER

UªI MOBILIER

| A1/P

| A3/P
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| A2/P

| A5/P
27

clasic

UªI MOBILIER

UªI MOBILIER

| A7/P

| A29/S
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| A8/P

| A11/P

| A31/P
29

modern
30

31

modern

32

UªI MOBILIER

UªI MOBILIER

| A4/S

| A6/P

| A9/P

| A10/S

33

modern

34

UªI MOBILIER

UªI MOBILIER

| A12/R6

| A13/S

| A16/S

| A17/S

| A14/R6

| A15/R6

| A18/S

| A19/S

35

modern

36

UªI MOBILIER

UªI MOBILIER

| A22/S

| A23/R6

| A25/R6

| A26/R6
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modern

UªI MOBILIER

| A27/R6

| A30/R6
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| A28/S

UªI MOBILIER

| A33/R6

| A66/R6

| A34/R3

| A35/R3

| A32/R6
39

modern

UªI MOBILIER

UªI MOBILIER

| A57/R6

| A58/R6

CORNIªE

LEZENE
ORNAMENTALE
MODERN
Dimensiuni (mm): 2070 x 45 x 60

LEZENE

MODERN
Dimensiuni (mm): 2070 x 60 x 18

R3

R6
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Dimensiuni (mm):
înalþime 75, lãþime de la 247 mm!

Dimensiuni (mm):
590 x 47
718 x 47
896 x 47
1296 x 47

Sãpun /S

S U P O R T S T I C L E (S, R3, R6)
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modern

UªI MOBILIER

UªI MOBILIER
FRONTURI DORMITOR

| Testiera, pediera A46/S

| Testiera A54/S, P, R3, R6

| Testiera A56/S
| Testiera A29/R6
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modern

UªI MOBILIER

UªI MOBILIER
BLATURI PENTRU MESE

| Dreptunghilar
| Rotund

| Oval

| Trapez

Acest tip de masã se poate
comanda stânga sau dreapta.
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| Office 1

| Office 2

45

modern

UªI MOBILIER

UªI MOBILIER

| A102/R6

| A101/R6
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| A103/R6

47

high gloss
48

49

high gloss

50

UªI MOBILIER

UªI MOBILIER

| A33/R3

| A4/S

| A34/R3

| A35/R3
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high gloss

UªI MOBILIER

UªI MOBILIER

| A66/R6
LEZENE
ORNAMENTALE

CORNIªE

MODERN
Dimensiuni (mm): 2070 x 45 x 60

LEZENE

MODERN
Dimensiuni (mm): 2070 x 60 x 18

R3

R6
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Dimensiuni (mm):
înalþime 75, lãþime de la 247 mm!

Dimensiuni (mm):
590 x 47
718 x 47
896 x 47
1296 x 47

Sãpun /S

S U P O R T S T I C L E (S, R3, R6)

53

După cum bine ştiţi mobila realizată din lemn masiv este cea
mai frumoasă şi mai elegantă decorare a unei locuinţe, creând
o atmosfera exclusivistă şi un confort deosebit. Toate acestea
combinate cu o alegere potrivită a nuanţelor conferă o aură unică
şi pozitivă oricărei încăperi.
Modelele şi nuanţele disponibile pot fi vizualizate pe siteul nostru:

www.nettfront.ro

masiv
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Nett Front

DECORURI DISPONIBILE

DECORURI DISPONIBILE

DECORURI MATE

Stejar cortina negru

Stejar ferrara brun

Fag tirol ciocolată

Stejar ferrara negru

Stejar moorland marou

Driftwood

Uni piersica

Uni mango

Verde olive

Mandarin

Uni bordo

Piele marou

Fino bronze

Stejar bătrân

Woodline creme

Salcâm cretat

Platinum

Pânză cuba

Piele gri

Metal şlefuit

Cappuccino

Wenge

Ulm roşcat

Mahon

Alun

Nuc

Nuc roşcat

Stajar băiţiut

Stejar rustic

Stejar natur

Stejar corsica

Stejar chateau

Calvados

Alb lucios

Crem lucios

Cappuccino lucios

Verde fistic lucios

Orange lucios

Papaya lucios

Cireş manhattan

Cireş

Cireş deschis

Cireş brilliant

Arin

Fag

Roşu ferrari lucios

Bordo lucios

Violet lucios

Marou închis lucios

Negru lucios

Silverline

Fag crem

Paltin munte

Prun deschis

Mesteacăn

Păr deschis

Alb fibros

Blackstar

Cupru patinat

Tobacco ironwood

Wenge lucios

Makkasar lucios

Prun lucios

Stejar grafit

Anthrazit

Teak

Cireş provence

Portofino

Păr sălbatic

Zebrano lucios

Brad

Paltin mat

Păr mat

Uni alb

Uni bej

Uni galben

DECORURI HIGH GLOSS
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(Modele disponibile: A33/R3, A34/R3, A35/R3, A4/S, A66/R6 precum şi cornişele, lezenele tip modern)

ATENŢIE! Culorile din acest catalog sunt cu titlu informativ. Pot exista diferenţe intre nuanţele din catalog şi realitate.
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I N F O R M AŢI I G E N E R A L E

MODALITĂŢI DE LANSARE A COMENZILOR

RECLAMAŢIA

RESTRICŢII TEHNICE

Lansarea comenzilor se acceptă numai în scris prin
fax sau e-mail.

Reclamţiile legate de calitate se primesc în scris în termen de
3 zile de la recepţia mărfii, numai în cazul defectelor de producţie,
iar produsele defecte vor fi retrimise la producător pentru
constatarea defectului. Produsul defect se schimbă în cel mai
scurt timp posibil.

– Înălţime maximă 2500 mm, lăţime 1200 mm.

Comanda va cuprinde obligatoriu:
– Datele de identificare al clientului:
• Numele societăţii
• Adresa şi nr. de telefon, fax
• Persoana de contact, telefon
• Adresa de facturare şi/sau livrare
– Datele comezii
• Tip frezare
• Culoare / nuanţă
(după denumirea din catalog / mostrar de culori)
• Dimensiunea fronturilor (înălţime x lăţime) exprimate în mm.
Orientarea fibrei este stabilită de dimensiunea din prima
coloană a comenzii (înălţimea)
• Cantitatea comandată
• Se va specifica la observaţii solicitarea de a se executa uşă
tip ramă
– Se va specifica opţiunea Dvs. Pentru modalitatea de livrare
(transport propriu, curierat, etc.)
– Parametrii comenzii se vor verifica înainte de trimitere, după
lansarea comenzii în producţie nefiind posibile modificări.
Pentru o prelucrare uşoară a comenzilor, vă rugăm utilizaţi
formularul de Comandă de Livrare, în cazul în care nu-l aveţi
solicitaţi-l în format electronic.

Defectele constatate ca fiind cauzate în urma unor lovituri în
timpul transportului sau manipulării de către client nu se
consideră defecte de producţie şi se vor inlocui contra cost.

Maxim 10 zile de la confirmarea comenzii şi achitarea
contravalorii facturii proforme emise către client în urma
prelucrării comenzii.
La finalizarea comenzilor clientul va fi anunţat în scris sau
telefonic.

– Dimensiunea minimă pentru prelucrare 270 mm x 60 mm.
– Feţele de uşi decupate cu despărţitor pot fi comandate numai la
dimensiunile indicate in tabelul de mai jos:
(Model disponibil pt frezările A2/P,A3/P, A31/P şi A61/P)
înălţime lăţime înălţime lăţime înălţime lăţime înălţime lăţime
590
590
590
590
718
397
718
447
718
497
718
597
896
896
896
896

REGULI DE CURĂŢARE PENTRU FRONTURI LUCIOASE
Fronturile cu folie lucioasă sunt acoperite cu un strat de folie
protectoare, care se va îndepărta numai după montarea acestora
şi finalizarea montajului mobilei la client.
– Este interzisă scrierea pe suprafaţa foliei cu cariocă / marker
având conţinut de alcool, chiar şi înainte de îndepărtarea
foliei protectoare, deoarece există riscul de a pătrunde prin
folia protectoare şi a lăsa pătată suprafaţa frontului.
– După îndepărtarea foliei protectoare este interzisă ştergerea
suprafeţelor timp de 15 zile, perioadă în care suprafaţa foliei în
contact cu aerul va deveni rezistentă.
– După 15 zile suprafaţa foliei lucioase poate fi ştearsă cu cârpă
moale umedă, utilizând exclusiv produse de curăţire care nu
zgârie suprafaţa acestora şi nu au conţinut de alcool sau acid.
– Se va evita zgârierea suprafeţelor cu obiecte ascuţite
sau dure.

TERMEN DE EXECUŢIE

– Uşile decupate nu au falţ pentru geam.
– Lezenele ornamentale pot fi comandate numai la dimensiunile
indicate în tabel.
– În cazul feţelor de uşi frezate înalţimea minimă este de 120 mm
iar lăţimea de 230 mm, exceptând modele A5, A7, A31, A57
unde lăţimea minimă este de 247 mm, iar la A61, A62, A63,
A71, A72, A73, A74, A75, A76, A77, A78 unde lăţimea minimă
este de 270 mm.
– Frezare de sertar se execută pentru sertare cu înălţimea între
120 şi 246 mm, peste 246 mm va rugăm specificaţi pe
comandă dacă doriţi modelul de sertar, în caz contrar se va
executa în modelul de uşă.
– La solicitarea orientării fibrei pe orizontală, înălţimea maximă
este de 1200 mm.
– Pentru lăţime peste 1200 mm fibra va fi orizontală.

CA REGULĂ GENERALĂ

– La modelele A34 şi A35, la comandă se anexează desen cu
indicarea poziţiei mânerului frezat.

– Pe tot parcursul pregătirii şi montării fronturilor acestea vor fi
manipulate cu mare grijă pentru a evita lovire sau zgârierea
suprafeţelor.

– Formele speciale pot fi executate pe baza unui desen tehnic, cu
precizarea tuturor cotelor şi se va calcula preţ special după
analiza complexităţii lor.

– Este interzisă montarea fronturilor aproape de surse de căldură
(ex. cuptor), fără protejarea canturilor acestora cu material
termorezistent, altfel folia PVC se poate dezlipi.
– Este recomandat folosirea cuptoarelor încorporate, care emană
căldura în direcţie frontală şi nu lateral.
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I N F O R M AŢI I G E N E R A L E

– Curăţarea fronturilor se va face numai cu cârpă moale umedă,
utilizând exclusiv produse de curăţire care nu zgârie suprafaţa
acestora şi nu au conţinut de alcool sau acid.

DETALII TEHNICE
Model
Uşi şi legătură cu boltă
Uşă cu contur inferior
profilat
Suport sticle

A80/P

A81/P
A84/P
A85/P
A86/P
A87/P
A88/P
A89/P
A90/P
A91/P
Office 1
Office 2

Observatii
Inaltime min. 400 mm, Latime min. 497 mm
Inaltime min. 400 mm, Latime min. 297 mm
Inaltime fix 75 mm, Latime min. 247 mm
La testieră lăţimea min. 1300 mm,
înălţimea e fixa (900 mm)
La lateral pat lăţimea min. 180 mm
Testiera se comanda cu 140 mm
mai lata decat pediera.
Inaltime fixa 1000 mm, Latime min. 400 mm
Inaltime min. 147 mm, Latime intre 347–447 mm.
Inaltime min. 297 Latime min. 297 mm.
Inălţimea pentru partea inferioară e fixă (718 mm)
Latimea min. 297 mm
Inălţimea pentru partea inferioară e fixă (718 mm)
Latimea min. 297 mm
Inălţimea pentru partea inferioară e fixă (718 mm)
Latimea min. 297 mm
Inaltime min. 175 mm Latime min. 347 mm
Inaltime min. 397 mm Latime min. 297 mm.
Inaltime min. 397 mm Latime min. 297 mm.
Lungime min. 900 mm
Lungime min. 1200 mm Latime min. 1200 mm

Detalii tehnice detaliate pe: www.nettfront.ro
INFORMAŢII GENERALE
– Material de bază: MDF de 18 mm.
– Foliile sunt de 0,4 mm, exceptând cele lucioase care
sunt de 0,5 mm.
– Adezivul folosit este ecologic pe bază de apă de la Henkel
– Lăţimea ramei la feţele de uşă decupată este de 60-61 mm în
funcţie de tip, exceptând modelele A19 care are 70 mm şi A61
care are 64 mm (uşile decupate nu au falţ pentru geam).
– La modelul A32/R6 vă rugăm să specificaţi dacă doriţi frezare
stânga sau dreapta.
– Dimensiunile se trec în mm!
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Adresa: Cod 547612
Loc: Vidrasãu, Nr 1/F
Jud: Mureº

Tel: 0265-311.728 Web: www.nettfront.ro
Fax: 0265-311.729 E-mail: office@nettfront.ro

