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Dążenie do doskonałości, poszukiwanie nowych rozwiązań w światowych tren-
dach i narzucanie niedoścignionych rygorów produkcyjnych – to przewodnia 
siła firmy AQUAFRONT.

Rezultatem naszej ciężkiej pracy jest stworzenie najszerszej oferty na rynku 
na płyty/fronty akrylowe pod marką AQUAAKRYL.

TECHNOLOGIA AQUAAKRYL
najlepszą gwarancją długoletniej jakości

Koncentrując się na produkcji frontu meblowego solidnego i niezawodnego na długie lata, z możliwo-
ścią zastosowania w wymagającym środowisku kuchennym czy łazienkowym – stworzyliśmy fronty 
akrylowe AQUAAKRYL.

Mając na uwadze powyższe, przeanalizowaliśmy dostępne technologie łączenia obrzeża z płytą akry-
lową (m.in. EVA – kleje lub laser - wtapianie obrzeży) i wykonaliśmy szereg testów produkcyjnych i wy-
trzymałościowych*. Pewność jakości i gwarancji produktu osiągnęliśmy ostatecznie jedynie poprzez 
technologię łączenia klejami poliuretanowymi (PUR). Cechują się one wysoką wytrzymałością na duże 
zmiany temperatury, tworząc szczelne spoiny duroplastyczne. Spoiny te jednocześnie w warunkach 
podwyższonej wilgotności dodatkowo się utwardzają. Zastosowana zaś na lewej stronie mata polisty-
renowa (HIPS) wzmacnia jeszcze bezpieczeństwo produktu na wilgoć i stanowi doskonałą siłę przeciw-
prężną dla maty akrylowej.

To daje nam pełne przekonanie, że nasz produkt doskonale sprawdzi się w ekstremalnych warunkach, 
na co narażony jest choćby w trakcie transportu kontenerowego o zasięgu globalnym. Nie mamy 
więc obaw co do gwarancji produktów eksportowanych także na inne kontynenty. Dlatego fronty  
AQUAAKRYL są dzisiaj obecne w wielu miejscach na całym świecie.

W konsekwencji łączenia płyty akrylowej z obrzeżem technologią klejów poliuretanowych w połączeniu 
z wzorcową obróbką każdego frontu – stworzyliśmy pewność i komfort długoletniej trwałości szerokiej 
gamy produktów AQUAAKRYL.

* W wewnętrznie przeprowadzonych testach na działanie wilgoci i wysokiej 
temperatury na fronty AQUAAKRYL (wilgotność powietrza 100%; temperatu-
ra 70oC; czas testu 4 godz.; próba statystyczna 100 formatek AQUAAKRYL) 
osiągnięto wyniki potwierdzające, iż przyjęty proces technologiczny gwaran-
tuje produkt niezawodny w ≈99%**. Analogiczne parametry hydrotermiczne 
powyższego testu można uzyskać w domowej zmywarce.

Podobne rezultaty osiągnięto w teście sezonowania formatek AQUAAKRYL 
w naturalnych zewnętrznych warunkach atmosferycznych w Polsce (średnia 
wilgotność powietrza 81%, średnia temperatura 8oC, czas testów 12 miesię-
cy; próba statystyczna 100 formatek AQUAAKRYL).

** UWAGA: Aquaakryl to produkt drewnopochodny i jako taki z uwagi na pro-
ces produkcji nie może być uważany w 100% za produkt wodoodporny.



Bardzo wysokaBardzo wysoka

Wysoka TAK

Fronty Aquaakryl GRAND 
dostępne w wersji Standard i Ultra:

Biel arktyczna 

Śnieżnobiały 

Biały 

Krem  

Wanilia
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Bazę można pobierać na bieżąco korzystając z aktuali-
zatora internetowego lub strony z bazami 
 

 

 

baza produktowa Aquafront 
dystrybuowana jest razem 
z programami: CAD Decor PRO, 
CAD Decor oraz CAD Kuchnie

W serwisie Youtube zamieściliśmy 
film instruktażowy, w którym poka-
zujemy, jak wykorzystać możliwo-
ści nowej bazy w programie CAD 
PROJEKT K&A.

Jeśli posiadasz inny program do projektowania wnętrz i mebli, pobierz tekstury AQUAAKRYL w wysokiej jakości: 

www.aquafront.eu/pobierz.html

S T R E F A  P R O J E K T A N T A
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2018

biała fala mat 3D M1744
czarna fala mat 3D M1745

Uzupełnij swój wzornik z 2017 

o aktualne nowości
GRATIS

Zamówienia proszę składać pod adresem aquafront@aquafront.eu 
lub u swojego dystrybutora.

Zamów wzornik 
EDYCJA 2018

str. 7 str. 20str. 16 str. 19str. 11
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AQUAAKRYL STANDARD

granatowy 1680



NOWY KOLORNOWY KOLOR

NOWE KOLORY

Fronty pokryte matą akrylową 
o grubości od 0,7 do 0,8 mm. 

Powierzchnia wymaga siedmiodniowego 
procesu utwardzenia lub zastosowania 

mleczka polerskiego Superpolish.

Fronty Aquaakryl GRAND w wersji Standard:

G5000B Biel arktyczna standard GRAND

G1298 Śnieżnobiały standard GRAND

G1374 Biały standard GRAND

G7315 Krem standard GRAND

G7349 Wanilia standard GRAND
7
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Fronty z fabrycznie utwardzoną matą 
akrylową, co zwiększa odporność 

na zarysowania, a powierzchnia nie 
wymaga procesu utwardzania. 

Mata akrylowa o grubości 
od 0,7 do 0,8 mm.

Fronty Aquaakryl GRAND w wersji Ultra:

G1982 Śnieżnobiały ultra GRAND

G1994 Biały ultra GRAND

G7496 Krem ultra GRAND
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AQUAAKRYL ULTRA

AQUAAKRYL ULTRA
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Fronty z przezroczystą matą akrylową 
o grubości 1,8 mm, dającą efekt szkła 

o podwyższonej odporności na zarysowania. 
Powierzchnia nie wymaga procesu utwardzania.
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Fronty strukturalne z powierzchnią 
o gr. 2 mm  i podwyższoną 

odpornością na zarysowania. 
Powierzchnia nie wymaga procesu utwardzania.

AQUAAKRYL 3D

biała fala mat 3D M1744

czarna fala mat 3D M1745

czarna fala mat 3D M1745
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Fronty w dekorach z przezroczystą 
matą akrylową o grubości 0,8 mm, 

dającą efekt dekoru 
za szkłem o podwyższonej 

odporności na zarysowania. 
Powierzchnia nie wymaga 

procesu utwardzania.
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AQUAAKRYL DEKOR







AQUAAKRYL ULTRA

AQUAAKRYL METALIK STANDARD

NOWE KOLORY
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AQUAAKRYL METALIK STANDARD

NOWY KOLOR
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Bardzo wysoka

Bardzo wysoka

STANDARDOWY
PROCES

UTWARDZENIA

Nie wymaga

WysokaTAK

NOWY KOLOR NOWY KOLOR NOWY KOLOR

Fronty z aksamitną, matową powierzchnią 
akrylową o grubości od 0,6 do 0,7 mm 

i podwyższoną odpornością na zarysowania. 
Powierzchnia nie wymaga procesu utwardzania.

NOWE KOLORY
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AQUAAKRYL MAT

AQUAAKRYL MAT
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DODAWANIE NOWEGO UŻYTKOWNIKA DO SYSTEMU
1. W przeglądarce internetowej należy wpisać adres www.aquafront.eu 
i wybrać w menu zakładkę ZAMÓWIENIA. 

2. Po wyświetleniu strony serwisu „kliknij” w link „Załóż konto”.

AQUA e-system
internetowy program do składania zamówień 

na fronty Aquaakryl

AQUA e-system                                           OPIS SYSTEMU

ZAMÓWIENIA online

AQUA e-system to internetowy program do składania zamówień na fronty Aquaakryl. System wymaga autoryzacji użytkownika. W celu rozpoczęcia pracy z systemem należy zało-
żyć konto, które umożliwi składanie zleceń. 
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AQUA e-system                                           OPIS SYSTEMU

3. Wypełnij wszystkie pola obowiązkowe (oznaczone znakiem gwiazdki „*”) w oknie „Dodawanie użytkownika”.

Musisz wprowadzić swoją unikalną nazwę użytkownika, (tzw. login) hasło oraz adres email. Adres email musi 
być poprawny, gdyż system wysyła na niego wszelkie informacje związane z aktywacją konta, zmianą hasła oraz 
statusami zleceń. 

Istotną czynnością przy dodawaniu użytkownika jest wybór „Dystrybutora”, który oznacza punkt bezpośredniej 
obsługi zleceń. Każde zlecenie złożone w systemie będzie obsługiwane przez wybranego dostawcę, którym dla 
naszych punktów sprzedaży jest centrala firmy Aquafront. Natomiast dla innych podmiotów – firm i osób indywi-
dualnych jako „Dystrybutora” należy wybrać z listy dostawcę, który w swojej ofercie posiada produkty Aquaakryl.
Ważne jest także zapoznanie się z treścią i zaakceptowanie wszystkich obowiązujących regulaminów serwisu. 

Jeżeli wszystkie wymagane pola są poprawnie uzupełnione należy wybrać następną zakładkę „Adres dostawy”  
i wypełnić potrzebne pola. Podobnie w zakładce „Dane do faktury” i wcisnąć przycisk „Dodaj”. 

Aktywacja konta musi zostać potwierdzona przez administratora systemu. O stanie aktywacji zostaniesz powia-
domiony odpowiednim komunikatem z systemu oraz email-em. 

4. Jeżeli konto zostanie aktywowane (po potwierdzeniu przez administratora) możesz zalogować się 
 do systemu.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Po poprawnym zalogowaniu się do systemu możesz przystąpić do składania zamówień. Pamię-
taj, że administrator serwisu ma prawo odmówić przyjmowania zleceń lub zablokować dostęp, jeżeli 
warunki regulaminu nie będą przestrzegane.

2. W celu dodania formatki do listy kliknij w przycisk  „Dodaj formatkę”

3. Po dodaniu formatki zdefiniuj w pierwszej kolejności rodzaj płyty oraz odpowiednią okleinę.

4. Zdefiniuj dostępne opcje lub parametry dodatkowe.

5. W celu realizacji zamówienia kliknij przycisk „Złóż zamówienie”.

O stanie zlecenia będziesz na bieżąco informowany poprzez SMS-y lub email-em. 
Możesz również w każdej chwili zalogować się do systemu internetowego i sprawdzić jego status.

Szczegółowa „Instrukcja składania zamówień” znajduje się po zalogowaniu do systemu.
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Obrzeże dwukolorowe, dwuczęściowe, w górnej 
części kolor dedykowany do koloru płyty, a w dolnej  
kolor  tzw. stali  szczotkowanej.

Obrzeże ABS w jednolitej barwie. W zależności od  wybra-
nego produktu występuje w połysku lub w macie.

Obrzeże jednokolorowe dwuczęściowe. Górna część  
w połysku dedykowana  do koloru płyty,   dolna w macie.

Obrzeże wykonane z przezroczystego materiału z kolo-
rem/dekorem nadanym od spodu dającym efekt głębi.

Tabela dopasowań obrzeży do pobrania na stronie: 
www.aquafront.eu 
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Producent zastrzega sobie prawo 
do nieznacznych różnic odcienia/
koloru w prezentowanych próbkach 
AQUAAKRYL dekor oraz AQUAAKRYL 
szkło z aktualną bieżącą produkcją 
w/w materiału - nie zmieniając ich 
ogólnego charakteru.

Odcienie z różnych partii produkcji 
mogą się nieznacznie różnić od sie-
bie, co może być powodem nieuzna-
nia reklamacji.
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UWAGA!
Firma AQUAFRONT zastrzega sobie 
prawo do indywidualnej wyceny zle-
ceń nietypowych, które wymagały-
by wprowadzenia zmian w przyjętej 
technologii i w zasadach procesu 
produkcyjnego. W PEWNYCH PRZY-
PADKACH MOŻE TAKŻE ODMÓWIĆ 
REALIZACJI TAKIEGO ZLECENIA.
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CHARAKTERYSTYKA FRONTÓW AQUAAKRYL:

AQUAFRONT jest jedynym producentem płyt i frontów AQUAAKRYL. Pragniemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na fakt, iż lewa strona naszej 
płyty AQUAAKRYL pokryta jest polistyrenem (HIPS), co stanowi idealną siłę przeciwprężną dla prawej strony, pokrytej matą akrylową. Produkt fi-
nalny (front meblowy), dzięki zastosowaniu laminatu na lewej stronie płyty oraz użyciu przy produkcji klejów poliuretanowych (PUR), jest odporny 
na działanie WILGOCI. Powierzchnia frontu jest odporna na działanie promieniowania UV, a kolorystyka jest w pełni powtarzalna. Gotowe fronty 
dostarczane są zawsze z folią ochronną (wyjątek stanowią fronty AA 3D). Pozwala to uniknąć uszkodzeń powierzchni w transporcie, jak również  
w trakcie prac montażowych. W konsekwencji uzyskaliśmy produkt, którego właściwości objęte są 7 letnią gwarancją.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

1. Gotowe fronty, jak i płyty, przed dalszą obróbką należy przechowywać w pomieszczeniach suchych w temperaturze od 15o do 25oC w pozycji 
poziomej na równej powierzchni.

2. Przed montażem fronty Aquaakryl należy aklimatyzować w pozycji poziomej przez co najmniej 24h, a w okresie zimowym okres ten należy wy-
dłużyć do min. 48h.

3. Zaleca się przechowywanie frontów w pomieszczeniach czystych.
4. W czasie magazynowania zaleca się przełożenie frontów np. pianką polietylenową w celu zabezpieczenia przed zarysowaniem i uszkodzeniem 

produktu.

ZASADY I SPOSOBY PRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA ORAZ PIELĘGNACJI FRONTÓW

1. Płyty i  fronty dostarczane są zawsze z folią ochronną (wyjątek stanowią fronty AA 3D). Pozwala to uniknąć uszkodzeń powierzchni  
w transporcie, jak również w trakcie prac montażowych. Folię ochronną z frontu usuwamy dopiero po ich zamontowaniu 
 oraz po wszystkich wykonanych pracach remontowych pomieszczenia.

2. W produktach Aquaakryl Standard i Aquaakryl Metalik Standard po usunięciu folii ochronnej front meblowy poddaje się pro-
cesowi sezonowania przez okres ok. 7 dni (w tym okresie powierzchnia frontu jest jeszcze miękka i łatwo daje się zaryso-
wać). W wyniku wilgoci, higroskopijna warstwa akrylu utwardza się, przez co front meblowy staje się odporniejszy na zaryso-
wania. Proces ten możemy przyspieszyć do 24h, stosując zaraz po zdjęciu folii ochronnej mleczko polerskie SUPERPOLISH.  

3. Mleczko Superpolish nanosimy na fronty pozwalając mu wsiąknąć w powierzchnię. Następnie po wyschnięciu polerujemy powierzchnię 
miękką, czystą ściereczką. Użycie mleczka Superpolish sprawia, że powierzchnia frontu będzie twardsza i bardziej odporna na zarysowania. 

4. Klient decydujący się na produkty Aquaakryl Ultra, AA Dekor , AA Szkło, AA Mat, AA 3D, AA Metalik Ultra oraz AA Metalik Mat otrzymuje produkt 
z fabrycznie utwardzoną matą akrylową i stosowanie mleczka po montażu nie jest konieczne. 

5. Do czyszczenia frontów Aquaakryl zawsze używamy czystej miękkiej szmatki z mikrowłókna (mikrofibry) i preparatu AQUAAPUR. Do frontów 
na wysoki połysk w celu odświeżenia wyglądu możemy użyć mleczka polerskiego SUPERPOLISH. Natomiast do pielęgnacji frontów zabrania 
się stosowania detergentów o silnym działaniu, rozpuszczalników, płynów lub past zawierających środki ścierne, płynów do szyb, octu, środków 
do czyszczenia mebli zawierających wosk, twardych gąbek, ręczników papierowych itp.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI GWARANCJI ORAZ ZASADY UŻYTKOWANIA NA:                            WWW.AQUAFRONT.EU 

UWAGA!
Zastrzegamy sobie prawo wystąpienia punktów skazowych na całej jednej płycie akrylowej Aquaakryl w ilości i wielkości określonej wg europejskiej normy  
DIN EN 14323 800-1000 LUX.
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