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DREWPOL

Drewpol Sp. z o.o. z siedzibą w Osinie
zajmuje się przemysłową obróbką
drewna i specjalizuje się w produkcji
drewnianych frontów do mebli kuchennych.

Produkowane przez Drewpol fronty są
konstrukcji ramowo-płycinowej i wykonywane są z drewna litego, z dwojakiego rodzaju
płyciną: w postaci klejonki lamelkowej (masyw)
oraz jako płyta MDF profilowo fornirowana naturalną okleiną.
Fronty wytwarzane są z takich gatunków drewna jak: dąb, olcha, buk,
brzoza, czereśnia i akacja.
Trzy nowe typy frontów występują
w czereśni, przy czym dwa z nich również w dębie. Cechą charakterystyczną tych wyrobów jest ich prostota.
Front typu XH występuje tylko w czereśni. Należy do grupy frontów
o ramiakach łączonych na „ucios”.

Płaska płycina i prosty, szeroki ramiak,
zdobiony jest prostokątnym frezem
wewnętrznym i zewnętrznym. Wzór ten
występuje w trzech wybarwieniach.
Wzory XK i XJ są prawie identyczne.
Jedyna różnica to szerokość ramiaka
i fakt, iż w grupie frontów typu XJ
występują fronty gięte. Wewnętrzna

krawędź ramiaka jest zdobiona subtelnym wzorem imitującym warkocz.
Fronty typu XK występują zarówno
w czereśni jak i dębie. Należą do
grupy frontów łączonych na „ucios”.
Cechą charakterystyczną tych wyrobów jest ich prostota, którą podkreśla
płaska płycina i szeroki ramiak
(90 mm) z prostymi frezowaniami.
Oferujemy następujące rodzaje frontów: drzwi płycinowe, drzwi ramowe,
drzwi kratkowe, drzwi płycinowe gięte,
drzwi ramowe gięte, czoła szuflad,
blendy.

mać całość w jednym stylu. W grupie
tej znajdują się dwa typy okapów:
„Ranch” z opaską typu A oraz
„Trendy” z opaską typu B, przy czym
pierwszy występuje również w wersji
narożnej. Wyrób można zakupić jako
komplet lub samą opaskę drewnianą,
która wykonywana jest w dwóch
gatunkach drewna (olcha i dąb).
Występuje ona w opcji przygotowanej
do lakierowania lub lakierowanej
zgodnie z paletą wybarwień
DREWPOL.

Listwa wieńcząca gięta lita typ „N”
i listwa wieńcząca lita typu „M”
Wykonane są z drewna litego, najlepiej prezentują się w meblach stylowych o charakterze rustykalnym,
szczególnie w połączeniu z masywnymi frontami. Wykonywane są w dwóch
gatunkach drewna – dąb i olcha,
a wybarwiane są zgodnie z kolorystyką zamawianych frontów.

Okap typu „Trendy” i „Ranch” wraz
z opaską drewnianą
Najnowszy wyrób w ofercie, z grupy
elementów uzupełniających, to komplet składający się z okapu firmy
Faber oraz opaski drewnianej. Stanowi
on doskonałe uzupełnienie kompletu
mebli kuchennych oraz pozwala utrzy-
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