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Profil AKR, kolor 503 (czarny), 500 (biały) / AKR profile, colour 503 (black), 500 (white)

Fronty meblowe to części mebli, które najbardziej rzucają się w oczy i pozostają najdłużej zapamiętane. Aby mebel nie kojarzył się z setkami innych, należy dobrać do niego front niepospolity. W naszej ofercie znajdą Państwo fronty MDF w ponad 50 wzorach frezowania,
dostępne w ponad 100 dekorach folii, nową kolekcję frontów w okleinie naturalnej, fronty lakierowane oraz fronty akrylowe. Produkcją
frontów zajmujemy się od 1998 roku. W tym czasie wykonaliśmy wiele różnorodnych zleceń, zawsze oryginalnych i ciekawych, które trafiły w gust naszych Klientów. Nowoczesny park maszynowy pozwala nam na wykonanie nawet najbardziej skomplikowanych elementów.
Dzięki temu wnętrza Waszych mieszkań zyskają niepowtarzalny charakter. Jesteśmy przekonani, że spośród naszych wyrobów będziecie
Państwo mogli wybrać te, które spełnią Wasze oczekiwania. Jesteśmy laureatami wielu nagród.
Furniture fronts are the most striking and best-remembered feature of furnishings. To make sure your cabinet or wardrobe does not
look like many others, choose a unique front for it. Our offer includes MDF fronts in more than 50 milling patterns and more than 100
décor finish foils, a new collection of fronts in natural veneer, varnished fronts as well as acrylic fronts. We have been manufacturing
fronts since 1998. During this time we have completed many orders for items with varying styles, always original and interesting which
appealed to our Customers’ tastes. Our modern production facilities allow us to manufacture even the most complicated components.
Thanks to this, the interiors of your houses will acquire a unique character. We are convinced that our catalogue will provide you with
choices that will meet your expectations. We have received a number of awards.

FRONTY AKRYLOWE / ACRYLIC FRONTS



Pierwszą grupą wyrobów jaką Państwu oferujemy są fronty akrylowe (profil AKR). Cechą wyróżniającą te produkty jest doskonała jakość powierzchni
oraz duża odporność ich krawędzi na uszkodzenia mechaniczne. W naszej ofercie mamy cztery rodzaje takich frontów: 1. Standard (kolory od 500
do 513) – fronty wykonywane na bazie płyty mdf o grubości 16 mm, oklejonej dwustronnie matą akrylową o grubości 1  mm. Cechą wyróżniającą
produkty z tej kolekcji jest taki sam kolor „lewej” i „prawej” strony frontu. 2. Economy (kolor 549) – fronty wykonywane na bazie płyty mdf o grubości
16 mm, oklejonej z jednej strony matą akrylową o grubości 0,5 mm, a z drugiej białą melaminą. Kolor 549 to biel arktyczna – najbardziej poszukiwana
przez Klientów. 3. Resistant (kolory od 550 do 559) – fronty wykonywane na bazie płyty mdf o grubości 16 mm, oklejonej z jednej stront matą akrylową o grubości 0,8  mm, a z drugiej laminatem PVC w kolorze białym. Fronty te cechuje znacznie podwyższona odporność na porysowanie. 4. Matte
(kolory od 560 do 562) – fronty wykonywane na bazie płyty mdf o grubości 16 mm, oklejonej z jednej strony matą akrylową o grubości 0,3  mm,
a z drugiej laminatem PVC w kolorze białym. Fronty z tej kolekcji wyróżnia bardzo głęboka, wręcz wyczuwalna matowość powierzchni.
The first group of products offered to you are acrylic fronts (AKR profile). A distinctive feature of these products is a perfect surface quality and great
resistance of their edges to mechanical damage. In our offer, we have four types of such fronts: 1. Standard (colours from 500 to 513) – fronts are
made based on the 16mm thick mdf board, covered on both sides with a 1mm thick acrylic mat. A distinctive feature of products from this collection
is the same colour of the “inner” and “outer” side of the front. 2. Economy (colour 549) – fronts are made based on the 16mm thick mdf board,
covered on one side with a 0,5mm thick acrylic mat, and with white melamine on the other side. Colour 549 is arctic white – most wanted for the
customers. 3. Resistant (colours from 550 to 559) – fronts are made based on the 16mm thick mdf board, covered on one side with a 0,8mm thick
acrylic mat, and with white PVC laminate on the other side. These fronts are characterised with significantly increased resistance to scratches.
4. Matte (colours from 560 to 562) – fronts are made based on the 16mm thick mdf board, covered on one side with a 0.3mm thick acrylic mat, and
with white PVC laminate on the other side. Fronts from this collection are characterised with a very deep, almost palpable harshness of the surface.
Profil AKR / AKR profile
Przekrój profilu AKR / AKR profile cross-section

W ofercie mamy tylko fronty PEŁNE. Wymiary: maks. – 2560x1200 mm,
min. – 100x100 mm. Nie obowiązuje tabela wymiarów typowych.
Our offer includes only SOLID fronts. Dimensions: max. – 2560x1200mm,
min. – 100x100mm. The chart of standard sizes does not apply.

* – grubość frontów z kolekcji Matte
thickness of fronts from Matte collection
Na życzenie wykonujemy fronty o grubości 36 mm
On request, we make 36mm thick fronts

Pełna kolorystyka dostępna jest na stronie www.restol.com.pl
The complete list of colors is available at www.restol.com.pl

Fronty nie mają podfrezowania pod uchwyt, ale
opcjonalnie istnieje możliwość jego wykonania.
Fronts are not milled to provide space for a handle, but we can do it as an option.

Standardowo fronty oklejane są obrzeżem w kolorze
płyty. Dla wybranych kolorów w ofercie mamy również
obrzeża 3D – dwustopniowe z efektem „warstwy szkła”.
As a standard, fronts are finished in the edge banding
tape of the same colour as the board. For selected colours, we offer also
3D edge banding
tapes – the twostep ones with
the effect of the
“glass layer”.



Fronty FORNIROWANE / VENEERED fronts

Profil L5, kolor 406 (RAL 1016 + RAL6018), profil FPD, fornir 603 (palisander 1103F + kontynuacja słojów) / L5 profile, colour 406 (RAL 1016 + RAL6018),
FPD profile, veneer 603 (palisander 1103F + continuation of the rings)

Fronty fornirowane to elementy meblowe wykonane z płyty wiórowej (gr. 18 mm) oklejonej fornirem (okleiną naturalną) pozyskaną z różnych gatunków drzew rodzimych i egzotycznych. Fronty fornirowane oferujemy w kilku rodzajach wykończenia: 1. Fronty fornirowane jednostronnie (lewa strona – biały laminat) z wykończeniem prawej strony w wysokim połysku (profil JFP) oraz w macie (profil
JFM). 2. Fronty fornirowane dwustronnie (lewa strona – fornir mat) z wykończeniem prawej strony w wysokim połysku (profil LFP) oraz
w macie (profil LFM). 3. Fronty fornirowane w połączeniu z lakierem jednobarwnym (wzór wg. indywidualnego zamówienia Klienta).
Fronty wykonywane są tylko w wersji z wykończeniem prawej strony na wysoki połysk. Wykończenie lewej strony frontu fornirem (profil
FPD) lub w białym laminacie (profil FPJ). We wszystkich rodzajach wykończenia fronty prezentują się efektownie, a ich prosta, modna
forma i wyjątkowe walory estetyczne sprawiają, iż będą idealnym dopełnieniem eleganckich i nowoczesnych wnętrz.
Veneered furniture fronts are made of chipboard (18 mm thick) which is coated with natural wood veneer obtained from a variety of native and exotic tree species. We offer veneered fronts in a few types of finishing: 1. A one-sided veneered fronts (the inner side
– white laminate) with the high gloss (JFP profile) and matt (JFM profile) finishing of the outer side. 2. The two-sided veneered fronts
(the inner side – matt veneer) with the high gloss (LFP profile) and matt (LFM profile) finishing of the outer side. 3. Veneered fronts in
connection with the one colour varnish (pattern in accordance to an individual order of the Customer). Fronts are made only in a version with high gloss finishing of the outer side. Finishing of the inner side of the front with veneer (FPD profile) or with white laminate
(FPJ profile). All types of finishing provide the fronts with attractive appearance; their simple and fashionable form and high aesthetic
quality perfectly match elegant and modern interiors.

Fronty FORNIROWANE / VENEERED fronts

Profil LFP (101) / LFP profile (101)

Profil LFP (103) / LFP profile (103)

Profil LFP (115) / LFP profile (115)

Profil FPD (fornir + lakier)
FPD profile (veneer + varnish)

Istnieje możliwość wykonania witryn (szer. ramki witryny = 66 mm). Fronty nie mają podfrezowania pod uchwyt, ale opcjonalnie istnieje możliwość
jego wykonania. Utrzymanie ciągłości usłojenia na frontach możliwe jest max. na 2,5 m długości zabudowy kuchennej
It is possible to make cabinet windows (width of window frame = 66mm). Fronts are not milled to provide space for a handle, but we can do it as an
option. Continuity of the growth rings can be maintained maximum for 2.5m of the fitted kitchen.

Pełna oferta fornirów dostępna jest na stronie www.restol.com.pl. Na życzenie Klienta możemy wykonać także fronty w innych okleinach.
The complete list of veneers is available at www.restol.com.pl. At Customer’s request we also coat the fronts with different veneer.

Profil LFM, fornir 601 (zebrano 0087PS) / LFM profile, veneer 601 (zebrano 0087PS)

Profil L5, kolor 406 (RAL9003); profil LFM, fornir 603 (heban 0004PP) / L5 profile,
colour 406 (RAL9003); LFM profile, veneer 603 (0004PP ebony)





Fronty LAKIEROWANE / VARNISHED fronts

Profil L5 (z dodatkowym frezowaniem pod uchwyt) kolor 406 (RAL 4006+RAL 9001)
L5 profile (fronts contain pre-milled handle holder) colour 406 (RAL 4006+RAL 9001)

FRONTY LAKIEROWANE wykonywane są z płyty MDF o grubości 18 mm. Standardowo lewa strona frontu jest biała, na zamówienie możemy wykonać ją w wersji matowej w kolorze frontu. Na życzenie możemy także wykonać fronty w innych grubościach. Dostępna kolorystyka:
RAL, NCS, ICA
VARNISHED FRONTS are made of 18mm MDF board. As a standard, the inner side of the front is white, but we may make it matt front
colour on request. We may also make fronts of different thickness at the client’s request. Available colours: RAL, NCS, ICA
Kolekcja CLASSIC / CLASSIC collection
Typy wykończenia / type of finishing
• 400 - lakier matowy / matt varnish
• 401 - lakier połysk / gloss varnish
• 402 - lakier połysk brokat / glitter varnish
• 403 - lakier połysk metalik / metallic gloss varnish
• 404 - lakier połysk intensywny* / gloss varnish „intensive”

Kolekcja SPECJALNA / SPECIAL collection
Fronty w 12 najpopularniejszych kolorach palety RAL
Fronts in 12 most popular colours of RAL palette
Typy wykończenia / type of finishing
• 405 - lakier matowy / matt varnish
• 406 - lakier połysk / gloss varnish

*Kolory RAL / RAL colours: 1026, 2005, 2007, 3024, 3026, 6038
RAL 9003

RAL 9001

RAL 9005

RAL 1000

RAL 1013

RAL 1015

RAL 1016

RAL 3020

RAL 4006

RAL 6018

RAL 7040

RAL 7047

fronty LAKIEROWANE / VARNISHED fronts



Dostępne profile / Available profiles
Profil L5 / L5 profile

Profil B5 / B5 profile

Profil T7 / T7 profile

L5 – odpowiednik profilu L9
(z oferty frontów foliowanych)
equivalent of L9 profile
(see: foiled front products)

B5 – odpowiednik profilu B
(z oferty frontów foliowanych)
equivalent of B profile (see: foiled
front products)

T7 – odpowiednik profilu T6
(z oferty frontów foliowanych,
uchwyt wyfrezowany jest
w krawędzi frontu)
equivalent of T6 profile (see:
foiled front products; the handle
is milled in the rim of the front)

na życzenie promień R1, R2 i R6
on request, radius R1, R2 and R6

profil O5 / O5 profile

profil Q5 / Q5 profile

profil O / profile O

profil H3 / profile H3

profil Q7L / Q7L profile

profil Q7P / Q7P profile

profil L5 / profile L5

profil S5 / S5 profile

profil S6 / S6 profile

Sposób zamawiania / HOW TO ORDER
Uwaga! Przy zamawianiu frontu lakierowanego, oprócz
podania nazwy profilu i typu wykończenia (wpisywanego
w pole KOLOR formularza on-line) konieczne jest określenie koloru wg wzornika RAL, NCS lub ICA i wpisanie go
w pole UWAGI formularza.
W ofercie mamy fronty PEŁNE i WITRYNY. Wymiary: maks.
– 2560x1260 mm, min. – 100x100 mm. Nie obowiązuje
tabela wymiarów typowych.

kolor 401 / colour 401
(RAL8008 + RAL1001)

Możliwe jest również lakierowanie wybranych profili ze standardowej oferty
RESTOL oraz łączenie różnych kolorów lakieru na jednym froncie.
Varnishing of selected profiles from the standard RESTOL offer and combining
various colours of varnish on a single front is also possible.

Notice! Ordering a varnished front, besides stating the
profile name and type of finishing (entered in the COLOUR box of the on-line form), it is necessary to specify the
colour according to the RAL, NCS or ICA pattern book and
enter it in the COMMENTS box of the form.
Our offer includes SOLID and CABINET WINDOW fronts.
Dimensions: max. – 2560x1260mm, min. – 100x100mm.
The table of typical dimensions is not applicable.

Kolorystyka folii / foil colours



Profil E, kolor 209 (kielder) / E profile, colour 209 (kielder)
001

002

005

009

010

012

016

018

025

031

035


olcha/alder

biały/white

kremowy/cream

klon/maple

wiśnia
morello chery

orzech/walnut

buk jasny
light beech

buk/beech

dąb windy
windy oak

metalic/metallic

orzech mat
matt walnut

040

042

043

049

050

051

052

053

054

055

056

limonka/lime fruit coffee

wenge

amati PB

amati PC

lancelot PB

wenge II

modrzew/larch

śliwa/plum

tabasco

messina

059

092

094

203

204

205

210

212

213

215

216

wiśnia cheyenne
cheyenne cherry

klon antyczny
antique maple

modrzew ciemny
dark larch

beż mat
matt beige

capuccino mat
matt cappuccino

ceramicwood 1

portuna

czeremcha
bird cherry

dąb Burlington
Burlington oak

dąb Mirain
Mirain oak

dąb Chamonix
Chamonix oak

223

224

226

227

228

231

dąb brunatny
brown oak

country

dąb Oceanic
Oceanic oak

dąb Trojański
Trojan oak

orzech Pampeluna dąb jasny
walnut Pampeluna light oak

SŁOJE / RINGS

232

233

234

235

236

dąb czarny
black oak

sosna śnieżna
snowy pine

fino białe
white pino

buk Ibsen
Ibsen beech

dąb Gladstone I
Gladstone I oak

Kolorystyka folii / foil colours



237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

dąb Gladstone II
Gladstone II oak
248

dąb Gladstone III
Gladstone III oak
249

portuna I

pekan biały
white pekan
251

dąb Urban
Urban oak
252

dąb Nelson
Nelson oak
253

dąb sonoma
sonoma oak
254

orzech Riviera
Riviera walnut
255

orzech Columbia
Columbia walnut
256

słomkowy / straw

curry / curry

257

258

morski / sea

perłowy/pearl

stalowy/steel

granatowy
navy-blue

biały mat
matt white

ivory mat
matt ivory

alabaster mat
matt alabaster

cappuccino mat
matt cappuccino

mocca mat
matt mocca

kaszmir mat
matt cashmere

259

260

bazalt mat
matt basalt
020

antracyt mat
matt anthracite

beton
concrete

surowa formatka
raw format

250

Kolekcja specjalna / Special collection
Wybierając fronty oklejane foliami z tej grupy otrzymacie Państwo wyrób w bardzo przystępnej cenie, spełniający jednocześnie wszystkie wymagania dotyczące jakości wykonania oraz materiałów użytych do produkcji / Selecting foil coated fronts from this group our Customers will obtain
products at affordable price, which at the same time meet all requirements of quality of both wokmanship and materials used for their production.
022

073

075

076

wiśnia II
morello cherry II

jabłoń T/apple T

dąb złoty
golden oak

086

087

jabłoń R/apple R

wenge III

077

078

079

081

083

084

085

kasztan/chestnut wenge mleczne
milky wenge

dąb/oak

olcha I/alder I

buk R/beech R

wiśnia R
morello cherry R

olcha R/alder R

kremowy R
cream R

088

217

218

219

220

221

229

230

wenge magia
magic wenge

Rigoletto

zebrano jasne
light zebrawood

zebrano ciemne
dark zebrawood

jesion patyna
patina ash

dąb patyna
patina oak

dąb piaskowy
dąb truflowy
sand-coloured oak truffle oak

Folie w wysokim połysku / High-gloss foils
Foliami w wysokim połysku oklejamy tylko fronty w profilach / High-gloss foils are used only for coating of fronts of the following profiles:
B, B1, B3, B4, E, E1, E2, E3, E4, J, L9, Q, Q1, Q2, W, W1, T, T1, T3, T31, T32, T4, T5, T6, T8
161

162

163

164

biały połysk
white gloss

magnolia

pistacja/pistachio

177

178

wenge białe
white wenge

wenge grafit
graphite wenge

165

168

170

bordowy/burgundy czarny/black

grey/grey

179

180

182

183

wenge magia
magic wenge

heban/ebony

tkanina biała HG
white fabric HG

tkanina czarna HG rigoletto HG
black fabric HG

172

173

174

oberżyna/eggplant czerwony/red

krem/cream

zebra biała
white zebra

zebra czarna
black zebra

184

187

188

189

beż HG
beige HG

popiel HG
grey HG

SŁOJE / RINGS

186

zebrano ciemne HG capuccino HG
dark zebrawood HG cappuccino HG

SŁOJE / RINGS – w standardzie wzór na folii ułożony jest poprzecznie / in standard version the foil pattern is arranged widthwise

175

SŁOJE / RINGS

– folie z metalicznym połyskiem / foils with metallic gloss

10

Kolekcja EKSKLUZYWNA / EXCLUSIVE Collection

Profil RF, kolor 035 (orzech mat), 092 (klon antyczny) / RF profile, colour 035 (matt walnut), 092 (antique maple)

Kolekcja Ekskluzywna już na dobre zagościła w naszej ofercie i niezmiennie cieszy się bardzo dobrą opinią wśród Klientów. Są
to fronty ramkowo-płycinowe wykonane z płyty MDF i oklejane foliami PVC. Dzięki wykonaniu w tej technologii uzyskaliśmy wyrób do
złudzenia przypominający front z litego drewna, zachowujący jednocześnie wszystkie zalety wyrobów oklejanych foliami PVC. Duża
odporność na uszkodzenia, niewrażliwość na wilgotność otoczenia, łatwość utrzymania w czystości, a równocześnie bardzo atrakcyjna
cena, to główne atuty frontów z tej kolekcji. Należy podkreślić, że w każdym z profili oferowanych w tej kolekcji kolor ramki i płyciny można dowolnie i niezależnie od siebie dobierać z całej dostępnej kolorystyki folii. Najlepszy efekt wizualny uzyskacie Państwo wybierając
dekory folii o wyraźnie zaznaczonym rysunku słojów.
The Exclusive Collection has been part of our catalogue for a long time and is invariably much appreciated by our Customers.
These are frame and panel fronts made of MDF board and coated with PCV foils. Thanks to this technology we have obtained products
which are strikingly similar to solid wood fronts, while retaining all the properties of PCV foil coated products. Large resistance to damage, immunity to humidity of the surrounding, simplicity of keeping the surface clean, and at the same time very attractive price - these
are the main attributes of the fronts from this collection. Notably, for each profile on offer in this collection the colours of the frame and
panel can be selected separately from the whole available range of foil colours. The best visual effect will be obtained by matching foil
decors with distinctly marked ring outline.

Kolekcja EKSKLUZYWNA / EXCLUSIVE Collection
profil RA / RA profile
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profil RE / RE profile

grubość/thickness = 16 mm

grubość/thickness = 19 mm

szer. ramki witryny = 70 mm
width of cabinet window frame

Front nie wymaga montażu uchwytu. Standardowo ramka
frontu (elementy boczne) oklejana jest wzdłuż wysokości,
a wypełnienie (element środkowy) wzdłuż szerokości frontu.

profil RB / RB profile

grubość/thickness = 16 mm

No need to mount a handle. In a standard version the frame of
the front is coated lengthwise (top to bottom) and the middle
section is coated widthwise (from side to side)

szer. ramki witryny = 70 mm
width of cabinet window frame

profil RF / RF profile

profil RC / RC profile

grubość/thickness = 16 mm

grubość/thickness = 19 mm

szer. ramki witryny = 70 mm
width of cabinet window frame

szer. ramki witryny = 70 mm
width of cabinet window frame

Fronty z Kolekcji Ekskluzywnej dostępne są jako „surowe” do lakierowania / Fronts from the Exclusive Collection are available as “untreated” and need varnishing
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Kolekcja STANDARD / STANDARD Collection

Profil M, kolor 005 (krem) / M profile, colour 005 (cream)

W kolekcji standard proponujemy Państwu fronty w profilach od A do Y. Ciekawe wzornictwo, szeroka gama kolorystyczna i ciągła
dostępność to cechy, dzięki którym produkty z tej grupy od lat cieszą się uznaniem i zainteresowaniem naszych Klientów. W wybranych
profilach istnieje możliwość wykonania frontów giętych oraz zestawów. Wzór profilu frezowany jest na froncie zawsze wzdłuż pierwszego wymiaru (wysokości). Fronty standardowo oklejane są wzdłuż wysokości, lecz istnieje możliwość zmiany układu słojów (na życzenie
Klienta).
The Standard Collection consists of profiles marked with symbols A to Y. Because of the interesting designs, wide colour range
and ongoing availability the products of this group have enjoyed our Customers’ recognition for years. In selected profiles there is an
option of manufacturing curved fronts or sets. The profile pattern is milled on the front along the first dimension (of height). In standard
versions the coating is applied along the height, but it is possible to change the layout of rings (at Customer’s request).

Symbole graficzne użyte w opisach poszczególnych profili / Graphic symbols used in descriptions of specific profiles

zestaw OPEN
(para drzwi) profil ...K

zestaw ANTYCZNY
(blenda + para drzwi łukowych)
profil ...L

OPEN set
(door wings) profile ...K

ANTIQUE set
(screen panel + arched door wings)
profile ...L

Z

front gięty profil ...G
curved front profile ...G

W
Z

zestaw DZIELONY
(front zew.) profil... Z
(front wew.) profil... W
SPLIT set
(outer front) profile ... Z
(inner front) profile... W

SZPROS
Sash window

Kolekcja STANDARD / STANDARD Collection
profil A / A profile
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profil B / B profile
grubość/thickness = 16 mm*

grubość/thickness = 19 mm

szer. ramki witryny = 66 mm
width of cabinet window frame

szer. ramki witryny = 80 mm
width of cabinet window frame

AK

AL

BK

AG

BL

BG

profil B3+L9 / B3+L9 profile
B3

profil B1 / B1 profile
grubość/thickness = 19 mm

L9

Fronty w profilu B3 z powodzeniem można łączyć
z profilem L9. Dzięki temu
możliwe jest harmonijne połącznie zestawów szuflad z
dużymi frontami.

L9

Fronts in B3 can be easily
combined with L9 profile.
This allows for combining
sets of drawers with large
fronts.

B3
NOWOŚĆ / NOVELTY

szer. ramki witryny = 66 mm
width of cabinet window frame
B1K

B1L

B1G

profil B4 / B4 profile

profil C / C profile
grubość/thickness = 19 mm

szer. ramki witryny = 66 mm
width of cabinet window frame

grubość/thickness = 19 mm

szer. ramki witryny = 66 mm
width of cabinet window frame
CK

* na życzenie dostępne w grubości 19 mm / on request, 19mm thick fronts are available

CL
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Kolekcja STANDARD / STANDARD Collection

Profil B1, kolor 250 + 251 (stalowy + granatowy) / B1 profile, colour 250 + 251 (steel + navy-blue)

profil D / D profile

profil E / E profile
grubość/thickness = 16 mm*

grubość/thickness = 19 mm

szer. ramki witryny = 66 mm
width of cabinet window frame

szer. ramki witryny = 66 mm
width of cabinet window frame

DK

DL

DG

EK

EL

Kolekcja STANDARD / STANDARD Collection
profil E1 / E1 profile
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Profil E2 / E2 profile
grubość/thickness = 19 mm

grubość/thickness = 19 mm

szer. ramki witryny = 66 mm
width of cabinet window frame

szer. ramki witryny = 66 mm
width of cabinet window frame

E1K

E1L

E1G

E2K

E2L

E2G

profil E3+L9 / E3+L9 profile

profil E4/ E4 profile

E3

grubość/thickness = 19 mm
Fronty w profilu E3 z powodzeniem można łączyć
z profilem L9. Dzięki temu
możliwe jest harmonijne
połącznie zestawów szuflad
z dużymi frontami.

L9

L9

Fronts in E3 can be easily
combined with L9 profile.
This allows for combining
sets of drawers with large
fronts.

E3

szer. ramki witryny = 66 mm
width of cabinet window frame

Profil F / F profile

Profil G / G profile
grubość/thickness = 19 mm

grubość/thickness = 16 mm*

szer. ramki witryny = 66 mm
width of cabinet window frame

szer. ramki witryny = 65 mm
width of cabinet window frame

FK

FL

FG

* na życzenie dostępne w grubości 19 mm / on request, 19 mm thick fronts are available

GK

GL

GG
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Kolekcja STANDARD / STANDARD Collection

Profil G1, kolor 235 (buk Ibsen) / G1 profile, colour 235 (Ibsen beech)

NOWOŚĆ / NOVELTY

Profil G1 / G1 profile

Profil H1 / H1 profile
grubość/thickness = 19 mm

grubość/thickness = 16 mm*

szer. ramki witryny = 65 mm
width of cabinet window frame

szer. ramki witryny = 58 mm
width of cabinet window frame

G1K

G1L

G1G

H1G

Kolekcja STANDARD / STANDARD Collection
Profil H2 / H2 profile

Profil H3 / H3 profile
grubość/thickness = 16 mm*

grubość/thickness = 19 mm

szer. ramki witryny = 75 mm
width of cabinet window frame

szer. ramki witryny = 58 mm
width of cabinet window frame

H2G

H3K

H3L

H3G

Profil J / J profile

Profil I / I profile
grubość/thickness = 19 mm

grubość/thickness = 19 mm

szer. ramki witryny = 82 mm
width of cabinet window frame

szer. ramki witryny = 66 mm
width of cabinet window frame

IK

IL

JK

Profil L / L profile

Profil K / K profile

JL

L9 / L9

grubość/thickness = 19 mm

grubość/thickness = 16 mm (L)
grubość/thickness = 19 mm (L9)

szer. ramki witryny = 68 mm
width of cabinet window frame

szer. ramki witryny = 66 mm
width of cabinet window frame

KK

KL

KG

* na życzenie dostępne w grubości 19 mm / on request, 19 mm thick fronts are available

LK (L9K)

LL (L9L)

LG (L9G)
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Kolekcja STANDARD / STANDARD Collection

Profil O3, kolor 255 + 256 (cappuccino mat + mocca mat) / O3 profile, colour 255 + 256 (matt cappuccino + matt mocca)

Profil M / M profile

Profil LU / LU profile

grubość/thickness = 19 mm

grubość/thickness = 16 mm*

szer. ramki witryny = 57 mm
width of cabinet window frame

szer. ramki witryny = 66 mm
width of cabinet window frame

LUK

LUL

LUG

MK

ML

MG

Kolekcja STANDARD / STANDARD Collection
Profil O / O profile

Profil O1 / O1 profile

grubość/thickness = 19 mm

grubość/thickness = 19 mm

szer. ramki witryny = 90 mm
width of cabinet window frame

szer. ramki witryny = 66 mm
width of cabinet window frame

OG

O1G

OZ/OW

Profil O4 / O4 profile

Profil O3 / O3 profile

grubość/thickness = 19 mm

grubość/thickness = 19 mm

szer. ramki witryny = 66 mm
width of cabinet window frame

szer. ramki witryny = 74 mm
width of cabinet window frame

O3G

O3Z/O3W

Profil Q / Q profile

NOWOŚĆ / NOVELTY

NOWOŚĆ / NOVELTY

19

O4G

O4Z/O4W

Profil Q1 / Q1 profile

grubość/thickness = 19 mm

Q1

Q1

Q1

szer. ramki witryny = 66 mm
width of cabinet window frame
Szerokość uchwytu zmienia się
wraz ze zmianą szerokości frontu
/ The width of handle is adjusted
to the changing width of the
front

Q

* na życzenie dostępne w grubości 19 mm / on request, 19 mm thick fronts are available

Front nie wymaga montażu dodatkowego uchwytu / The fronts
do not require additional handle

20

Kolekcja STANDARD / STANDARD Collection

Profil S3, kolor 253 (ivory mat) / S3 profile, colour 253 (matt ivory)

Profil P / P profile

Profil Q2 / Q2 profile
grubość/thickness = 19 mm

grubość/thickness = 16 mm*

szer. ramki witryny = 66 mm
width of cabinet window frame

szer. ramki witryny = 62 mm
width of cabinet window frame

Szerokość uchwytu zmienia się
wraz ze zmianą szerokości frontu
/ The width of handle is adjusted
to the changing width of the
front

PK

PL

Kolekcja STANDARD / STANDARD Collection
Profil R / R profile

Profil S / S profile
grubość/thickness = 16 mm*

grubość/thickness = 16 mm*

szer. ramki witryny = 73 mm
width of cabinet window frame

szer. ramki witryny = 66 mm
width of cabinet window frame

RK

RL

SG

Profil S2 / S2 profile

Profil S3 / S3 profile

grubość/thickness = 19 mm

szer. ramki witryny = 66 mm
width of cabinet window frame

szer. ramki witryny = 66 mm
width of cabinet window frame

S2G

Profil U / U profile

NOWOŚĆ / NOVELTY

grubość/thickness = 16 mm*

S3G

Profil U1 / U1 profile
grubość/thickness = 16 mm*

grubość/thickness = 16 mm*

szer. ramki witryny = 66 mm
width of cabinet window frame

szer. ramki witryny = 66 mm
width of cabinet window frame

UK

UL

UG

* na życzenie dostępne w grubości 19 mm / on request, 19mm thick fronts are available

U1K

U1L

U1G
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Kolekcja STANDARD / STANDARD Collection

Profil V3, kolor 258 (bazalt mat) / V3 profile, colour 258 (matt basalt)

Profil V / V profile

Profil V1 / V1 profile
grubość/thickness = 19 mm

grubość/thickness = 19 mm

szer. ramki witryny = 65 mm
width of cabinet window frame

szer. ramki witryny = 65 mm
width of cabinet window frame

VK

VL

VG

VZ/VW

V1K

V1L

V1G

V1Z/V1W

Kolekcja STANDARD / STANDARD Collection
Profil V2 / V2 profile

Profil V3 / V3 profile

grubość/thickness = 19 mm

szer. ramki witryny = 77 mm
width of cabinet window frame

szer. ramki witryny = 59 mm
width of cabinet window frame

V2K

V2L

V2G

V2Z/V2W

Profil W / W profile

NOWOŚĆ / NOVELTY

grubość/thickness = 19 mm

V3K

V3L

V3G

Profil W1 / W1 profile
grubość/thickness = 19 mm

W1

W1

W1

szer. ramki witryny = 68 mm
width of cabinet window frame
Szerokość uchwytu nie zmienia
się wraz ze zmianą szerokości
frontu / The width of handle isn’t
adjusted to the changing width of
the front

W
Front nie wymaga montażu dodatkowego uchwytu / The fronts
do not require additional handle

Profil MD (MDF do formowania) / MD profile (MDF for forming)

Profil Y / Y profile
grubość/thickness = 16 mm*

szer. ramki witryny = 90 mm
width of cabinet window frame
YG

Wysokość: dowolna (maks. 2560 mm)
Height: any (max. 2560mm)
Szerokość / width: 1030 mm
Grubość / thickness: 10 mm
Maks. promień gięcia: 240 mm
Max. bend radius: 240mm

* na życzenie dostępne w grubości 19 mm / on request, 19 mm thick fronts are available
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Kolekcja STANDARD / STANDARD Collection

Profil T2, profil L5, kolor 232 + 252 (dąb czarny + biały mat) / T2 profile, L5 profile, colour 232 + 252 (black oak + matt white)

Profil T / T profile**

jeden uchwyt / one handle

Profil T1 / T1 profile***

grubość/thickness = 19 mm
profil T1 – dwa uchwyty
T1 profile – two handles

Profil T5 / T5 profile***

szer. ramki witryny = 80 mm
width of cabinet window frame

profil T5 – dwa uchwyty
T5 profile – two handles

Kolekcja STANDARD / STANDARD Collection

25

W profilach T oraz T4 możliwe jest wykonanie frontów z różnym umiejscowieniem uchwytu
For T and T4 profiles it is possible to make fronts with different layout of handles
Profil T4 / T4 profile**

jeden uchwyt / one handle

Profil T / T profile

Profil T4 / T4 profile

grubość/thickness = 19 mm
GL

GP

GL

GP

GP

GL

GP

GL

szer. ramki witryny = 75 mm
width of cabinet window frame
Przy składaniu zamówień wystarczy wpisać odpowiedni komentarz: GL, GP
When placing order, it is enough to include a proper symbol: GL, GP.

Profil T2 / T2 profile

grubość/thickness = 19 mm

NOWOŚĆ / NOVELTY

W tym profilu wykonujemy tylko
fronty pełne / This profile includes only solid fronts

Profil T6 / T6 profile** uchwyt aluminiowy / aluminium handle
Uchwyt do profilu T6
Handle for T6 profile***
grubość/thickness = 19 mm

szer. ramki witryny = 66 mm
width of cabinet window frame

** W cenie frontu nie uwzględniono kosztu uchwytów / The price of handles is not included in the price of fronts
*** Istnieje możliwość zakupu uchwytów do profili / It is possible to buy handles for profiles
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Kolekcja STANDARD / STANDARD Collection

Profil T8, profil L5, kolor 246 + 247 + 248 (słomkowy + curry + morski) / T8 profile, L5 profile, colour 246 + 247 + 248 (straw + curry + sea)

Profil T8 / T8 profile
grubość/thickness = 19 mm

NOWOŚĆ / NOVELTY

W tym profilu wykonujemy tylko
fronty pełne / This profile includes only solid fronts

** W cenie frontu nie uwzględniono kosztu uchwytów / The price of handles is not included in the price of fronts
*** Istnieje możliwość zakupu uchwytów do profili / It is possible to buy handles for profiles

Kolekcja STANDARD / STANDARD Collection
Uchwyt do profilu T3
Handle for T3 profile***

Profil T3 / T3 profile**

grubość/thickness = 19 mm

szer. ramki witryny = 66 mm
width of cabinet window frame

Profil T31 / T31 profile**

Uchwyt do profilu T31
Handle for T31 profile
grubość/thickness = 19 mm

szer. ramki witryny = 66 mm
width of cabinet window frame

Profil T32 / T32 profile**
grubość/thickness = 19 mm

Uchwyt do profilu T32
Handle for T32 profile

szer. ramki witryny = 66 mm
width of cabinet window frame

Przy składaniu zamówień profili T3, T31, T32 należy podawać wysokość frontu razem z uchwytem
When placing orders T3, T31 and T32 profiles, you should specify the height of the front including the handle

27

Zestawy / Sets

28

Profil V1, kolor 252 + 259 (biały mat + antracyt mat) / V1 profile, colour 252 + 259 (matt white + matt anthracite)

open

570

713

620

Zestawy ANTYCZNY i OPEN wykonujemy we
wszystkich oznaczonych profilach. Istnieje także
możliwość zamówienia ich pojedynczych elementów, a w zestawie ANTYCZNYM witryn

506

140

antyczny / antique

ANTIQUE and OPEN sets are made in all marked
profiles. It is also possible to order separate components, and in ANTIQUE set – cabinet windows
Profil AL (profil A, wersja ...L) /Profile AL (A profile, version ...L)
Wymiary typowe (mm) / Standard dimensions (mm)
Drzwi (łuk) / Doors (arch)

Profil AK (profil A, wersja ...K)
Profile AK (A profile, version ...K)
Wymiary typowe (mm) / Standard dimensions (mm)

Blenda (łuk) / Screen panel (arch)

wys./height

szer./width

wys./height

szer./width

wys./height

szer./width

713 (506)

296

620 (570)

346

140

696

713 (506)

396

620 (570)

396

140

796

920 (713)

296

620 (570)

446

140

896

920 (713)

396

Zestawy / Sets
Znakomitym uzupełnieniem zestawów są pilastry. W ofercie
mamy 9 wzorów – profile PR... PR8. Dostępne są w tylko
dwóch szerokościach – 50 mm i 100 mm.
Pilasters are a perfect addition to the sets. In our offer, we
have 9 patterns – profiles PR... PR8. Available only in two
widths – 50mm and 100mm

Profil PR2
PR2 profile

Profil PR3
PR3 profile

Profil PR4
PR4 profile

Profil ML + profil PR1 (pilastry) / ML profile + PR1 profile (pilasters)

Rozmiary pilastrów – PR (mm)
Sizes of pilasters –PR (mm)
wys./height

szer./width

max.: 2560
min.: 284

50; 100

Profil PR5
PR5 profile

Profil PR6
PR6 profile

Profil PR
PR profile

Profil PR1
PR1 profile

Profil PR7
PR7 profile

Profil PR8
PR8 profile

Profil GL + profil PR7 (pilastry) / GL profile + PR7 profile (pilasters)

Zestaw DZIELONY / SPLIT set
Dla wybranych profili istnieje możliwość zamawiania frontów, na których
podstawowy wzór frezowania np. ramka dla profilu V1 odtwarzany jest na
grupie frontów (przykład obok). Możliwe jest tworzenie praktycznie dowolnych kombinacji. Zestaw może zawierać 2, 3 lub nawet 5 i więcej frontów.
Jedynym ograniczeniem są wymiary minimalne dla danego profilu frezowania. Należy pamiętać, aby przy składaniu zamówienia rozróżnić fronty
zewnętrzne (profil ...Z) i wewnętrzne zestawu (profil ...W)
For selected profiles, there is an option of ordering fronts on which the
basic cutting pattern, for instance, a frame for the V1 profile, is copied on
a group of fronts (see an example shown next to it). You can create any
combinations you like. The set may have 2, 3 or even 5 or more fronts. The
only limitation are minimum sizes for a given profile of cutting. Placing an
order, please remember to differentiate outer fronts (profile ...Z) and inner
ones (profile ...W)

NOWOŚĆ / NOVELTY

V1Z

V1W

V1Z

Profil V1 / V1 profile

29
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Dodatki / Additions

Oprócz frontów oklejanych foliami PVC w naszej ofercie znajdują się również „surowe” formatki – kolor K20. Wszystkie elementy „surowe” wymagają wstępnego przygotowania powierzchni pod lakier / In addition to PVC foil coated fronts our offer includes �raw” formats
– K20 colour. The surface of all “raw” elements must be pretreated prior to being varnished.

Profile FRU / FRU profile

Fronty z wycięciem mogą być używane jako fronty szuflad lub elementy
półek pod butelki
Fronts with cuttings may be successfully used as fronts of drawers or as
elements of bottle rack shelves.
Typowe rozmiary formatek (mm)
Standard sizes of formats (mm)
typ
ilość wycięć
szerokość
type
Number of cuts
width

wysokość/height: 100, 140

wycięcie / cutting

1

146

wycięcie / cutting

3

346

wycięcie / cutting

5

546

wycięcie / cutting

1

146

wycięcie / cutting

3

346

wycięcie / cutting

5

546

śliwka/plum
300x220 mm

gruszka/pear
300x201 mm

jabłko/apple
300x273 mm

UWAGA! Przy zamawianu frontów w profilu FRU należy podać nazwę owocu. Standardowo elementy te występują tylko w przedstawionych powyżej rozmiarach.
NOTE! When ordering FRU profiles you should specify the name
of the fruit. In standard versions these elements are used in the
dimensions specified above.

Uzupełnieniem naszej oferty są fronty,
które wykonujemy na specjalne
życzenie Klientów.
Takie elementy pozwalają na
tworzenie niepowtarzalnych
kompozycji zabudowy wnętrz,
o kształcie których decyduje
Zamawiający.
Wspólnie z naszymi technologami
możecie Państwo tworzyć dowolne
kształty, dobierać różnorodne kolory
tak, aby zamawiany produkt idealnie
spełniał Wasze oczekiwania.
Our offer additionally includes an option of
tailor-made fronts designed for Customers. Such
components allow for creating unique interior
arrangement following Customer’s design.
Together with our technology specialists you can
freely create shapes, and select various colours so
that the ordered product perfectly
meets your expectations.

Dodatki / Additions
Uzupełnieniem kolekcji frontów są listwy wieńczące i maskujące.
The collection of fronts is complemented with top mouldings and screen mouldings.

LISTWY PROSTE / STRAIGHT MOULDINGS
Profil LM – listwa maskująca / LM profile – screen moulding

L=2070 mm, H=50 mm

Profil LC – listwa wieńcząca CLASSIC / LC profile – CLASSIC top moulding

L=2070 mm, H=60 mm

Profil LS – listwa wieńcząca SOFT / LS profile – SOFT top moulding

Profil LO – listwa ozdobna / LO profile – decorative moulding

L=2070 mm, H=43 mm

L=2070 mm, H=19 mm

Profil LQ – listwa wieńcząca QUADRO / LQ profile – QUADRO top moulding

L=2070 mm, H=38 mm

Listwa LQ może być oklejana foliami w wysokim połysku!
LQ moulding can be covered with high-gloss foils!

LISTWY GIĘTE / CURVED MOULDINGS
Profil LZ – listwa gięta SOFT zewnętrzna
LZ profile – outer curved SOFT moulding

Profil LW – listwa gięta SOFT wewnętrzna
LW profile – inner curved SOFT moulding
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Fronty GIĘTE / CURVED fronts

Profil LU + profil LUG, kolor 002 (biały) / LU profile + LUG profile, colour 002 (white)

FRONTY GIĘTE są elementami, dzięki którym możemy harmonijnie zakończyć każdą zabudowę. Niezależnie od tego czy kuchnia ma
nowoczesny, czy bardziej tradycyjny charakter, w naszej ofercie znajdziecie Państwo odpowiedni front. Fronty gięte dostępne są w większości produkowanych profili.
CURVED FRONTS may be used to finish each arrangement harmoniously. Whether your kitchen is modern or more traditional, you will
find a proper front in our offer. Curved fronts are available in majority of the produced profiles.

Profil BG / BG profile

Profil B1G / B1G profile

NOWOŚĆ / NOVELTY

Profil AG / AG profile

Profil DG / DG profile

Profil E1G / E1G profile

Profil E2G / E2G profile

Fronty GIĘTE / CURVED fronts
Profil G1G / G1G profile

Profil H1G / H1G profile

Profil H2G / H2G profile

Profil H3G / H3G profile

Profil LG Profil L9G
LG profile L9G profile

Profil LUG / LUG profile

Profil MG / MG profile

Profil OG / OG profile

Profil O1G / O1G profile

Profil O4G / O4G profile

Profil SG / SG profile

Profil S2G / S2G profile

Profil S3G / S3G profile

Profil UG / UG profile

Profil U1G / U1G profile

Profil VG / VG profile

Profil V1G / V1G profile

Profil V2G / V2G profile

Profil V3G / V3G profile

Profil YG / YG profile

Profil GG / GG profile

Profil KG / KG profile

Profil O3G / O3G profile

NOWOŚĆ / NOVELTY

NOWOŚĆ / NOVELTY

NOWOŚĆ / NOVELTY

NOWOŚĆ / NOVELTY

Profil FG / FG profile

Wymiary frontów i witryn giętych (mm)
Sizes of curved fronts and cabinet windows (mm)
szerokość/width

100

440

R240

zewnętrzny/convex

570

440

R240

zewnętrzny/convex

713

440

R240

zewnętrzny/convex

920

440

R240

zewnętrzny/convex

100

430

R240

wewnętrzny/concave

570

430

R240

wewnętrzny/concave

713

430

R240

wewnętrzny/concave

920

430

R240

wewnętrzny/concave

Front gięty zewnętrznie
Convex front

rodzaj/type

Front gięty wewnętrznie
Concave front

NOWOŚĆ / NOVELTY

wysokość/height
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Fronty PATYNOWANE / PATINA-COATED fronts

Profil RC, kolor 025 (dąb windy) / RC profile, colour 025 (windy oak)

W procesie patynowania poddajemy fronty przyspieszonemu
procesowi „postarzania”. Z szerokiej gamy dostępnych profili
wybraliśmy te, które według nas po nałożeniu patyny prezentują się szczególnie elegancko, a efekt starzenia dodaje im uroku i klasy. Kolorystyka: pełna gama kolorów.

profil A / A profile

profil C / C profile

profil G / G profile

profil H1 / H1 profile

To obtain antique finish, fronts are subjected to the “aging
process”. From the wide range of available profiles we have
selected those which, in our opinion, acquire especially elegant look with the charming and classy effect of aging. Colours: full range of colours.
profil D / D profile

profil F / F profile

Fronty PATYNOWANE / PATINA-COATED fronts
profil H2 / H2 profile

profil H3 / H3 profile

profil I / I profile

profil K / K profile

profil LU / LU profile

profil M / M profile

profil O / O profile

profil O1 / O1 profile

profil P / P profile

profil R / R profile

profil RB / RB profile

profil RC / RC profile

profil S / S profile

profil S2 / S2 profile

profil U1 / U1 profile

profil U / U profile

profil V / V profile

profil V1 / V1 profile

profil V2 / V2 profile

profil Y / Y profile
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Witraże i szyby / Stained-glass and glass panels
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WITRAŻE / STAINED-GLASS
Nowością w naszej ofercie są szyby do frontów giętych i prostych. Więcej informacji dotyczących rodzajów szkła, które oferujemy znajduje się na naszej stronie internetowej www.restol.com.pl. Prezentowane poniżej witraże i szyby są próbką możliwości producenta
New products on offer include glass panels for curved and straight fronts. More information on the types of glass in our catalogue is available at our website: www.restol.com.pl Presented below is a sample of stained-glass and glass panels on offer from the manufacturer

Ptak / Bird

Plecionka / Plaiting

Lilia / Lily

Ołowiana taśma używana przy produkcji witraży dostępna jest w dwóch wersjach: satyna i stare złoto
The lead tape used in manufacturing of stained-glass windows is available in two versions: satin and antique gold

SZYBY / GLASS PANELS

Caro

Delta

Duża kratka / Large square

Flutes bezbarwny
Colourless flutes

Flutes matowy / Matt flutes

Gwiazdki brąz / Brown stars

Gwiazdki białe / White stars

Kreso

Kwadraciki brąz / Brown squares

Master point

Master care

Matowa biała / White matt

Quatrix

Spotstyle

Żaluzja polska / Polish shutter

Maksymalny wymiar szyb: 1200x400 mm
Max. dimensions of glass panels: 1200x400mm

Prezentowane próbki szyb mają rzeczywisty wymiar: 100x100 mm
The actual size of the presented glass samples is: 100x100mm

Informacje techniczne / Technical informations

Profil T4, profil T5, kolor 205 (ceramicwood 1), 162 (magnolia połysk) / T4 profile, T5 profile, colour 205 (ceramicwood 1), 162 (high-gloss magnolia)

Ze względu na uwarunkowania technologiczne i estetyczne, poszczególne typy frontów w ramach jednego profilu mogą znacznie różnić się od siebie
sposobem frezowania. Na sposób frezowania mają wpływ minimalne wymiary formatek (w jednym profilu front pełny, szuflada i blenda mogą się
znacznie różnić). Poniżej przedstawiamy przykładowe elementy.
Due to technological conditions and aesthetic reasons, specific types of fronts within one profile may differ considerably in the manner of milling.
The method of milling is impacted by the dimensions of the formats (in one profile the solid front, drawer and screen panel may differ considerably.
Below sample components are presented.

Front pełny
Solid front

Blenda / Screen panel

Szpros 4
Sash window 4

Szpros 6
Sash window 6

Blenda łukowa / Arched screen panel

Witryna
Cabinet window

Szpros 8
Sash window 8

Szuflada / Drawer

Pilaster

Szuflada z wycięciem
Drawer with a cut-out
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Informacje techniczne / Technical informations
Typowe rozmiary formatek
Standard sizes of formats

Typowe rozmiary formatek
Standard sizes of formats

Typowe rozmiary formatek
Standard sizes of formats

Typ
Type

Wysokość
Hight

Szerokość
Width

Typ
Type

Wysokość
Hight

Szerokość
Width

Typ
Type

Wysokość
Hight

Szerokość
Width

Pełna / Solid

1243

596

Pełna / Solid

570

Pełna / Solid

1243

396

Pełna / Solid

570

346

Szuflada / Drawer

110

396

296

Blenda / Screen panel

100

Pełna / Solid

1103

596

Pełna / Solid

596

490

596

Szpros 6 / Sash window 6

1103

Pełna / Solid

1103

496

396

Pełna / Solid

490

496

Szpros 6 / Sash window 6

1063

Pełna / Solid

1103

396

446

Pełna / Solid

490

396

Szpros 6 / Sash window 6

920

Pełna / Solid

396

1103

396

Pełna / Solid

396

596

Szpros 6 / Sash window 6

713

396

Pełna / Solid

1103

296

Pełna / Solid

396

496

Szpros 4 / Sash window 4

713

396

Pełna / Solid

1063

596

Pełna / Solid

396

396

Szpros 4 / Sash window 4

600

396

Pełna / Solid

1063

396

Pełna / Solid

396

296

Szpros 4 / Sash window 4

570

396

Pełna / Solid

1063

296

Pełna / Solid

355

896

Witryna / Cabinet window

1103

396

Pełna / Solid

920

596

Pełna / Solid

355

796

Witryna / Cabinet window

1103

296

Pełna / Solid

920

496

Pełna / Solid

355

696

Witryna / Cabinet window

1063

396

Pełna / Solid

920

446

Pełna / Solid

355

596

Witryna / Cabinet window

1063

296

Pełna / Solid

920

396

Pełna / Solid

355

496

Witryna / Cabinet window

920

396

Pełna / Solid

920

296

Pełna / Solid

355

396

Witryna / Cabinet window

920

296

Pełna / Solid

860

396

Pełna / Solid

284

896

Witryna / Cabinet window

860

396

Pełna / Solid

860

296

Pełna / Solid

284

796

Witryna / Cabinet window

860

296

Pełna / Solid

713

596

Pełna / Solid

284

696

Witryna / Cabinet window

713

496

Pełna / Solid

713

496

Pełna / Solid

284

596

Witryna / Cabinet window

713

446

Pełna / Solid

713

446

Pełna / Solid

284

496

Witryna / Cabinet window

713

396

Pełna / Solid

713

396

Pełna / Solid

284

446

Witryna / Cabinet window

713

346

Pełna / Solid

713

346

Pełna / Solid

284

396

Witryna / Cabinet window

713

296

Pełna / Solid

713

316

Pełna / Solid

284

346

Witryna / Cabinet window

600

396

Pełna / Solid

713

296

Pełna / Solid

284

296

Witryna / Cabinet window

600

296

Pełna / Solid

713

246

Szuflada / Drawer

140

896

Witryna / Cabinet window

570

396

Pełna / Solid

713

196

Szuflada / Drawer

140

796

Witryna / Cabinet window

570

296

Pełna / Solid

713

146

Szuflada / Drawer

140

696

Witryna / Cabinet window

396

596

Pełna / Solid

600

596

Szuflada / Drawer

140

596

Witryna / Cabinet window

396

496

Pełna / Solid

600

496

Szuflada / Drawer

140

496

Witryna / Cabinet window

355

896

Pełna / Solid

600

446

Szuflada / Drawer

140

446

Witryna / Cabinet window

355

796

Pełna / Solid

600

396

Szuflada / Drawer

140

396

Witryna / Cabinet window

355

596

Pełna / Solid

600

346

Szuflada / Drawer

140

346

Witryna / Cabinet window

355

396

Pełna / Solid

600

296

Szuflada / Drawer

140

296

Witryna / Cabinet window

284

896

Pełna / Solid

570

596

Szuflada / Drawer

140

196

Witryna / Cabinet window

284

796

Pełna / Solid

570

496

Szuflada / Drawer

140

146

Witryna / Cabinet window

284

596

Pełna / Solid

570

446

Szuflada / Drawer

110

596

Witryna / Cabinet window

284

496

Pełna / Solid

570

396

Szuflada / Drawer

110

496

Witryna / Cabinet window

284

396

Ze względu na ograniczenia wynikające z kształtu i wielkości wzorów frezowanych na poszczególnych profilach, w nielicznych przypadkach rzeczywisty „Typ” frontu
może różnić się od wzorca przedstawionego w powyższej tabeli / Because of limitations resulting from the shape and size of the designs milled on specific profiles,
in some rare cases the actual “Type” of the front may differ from the model presented in the above table.
Maksymalne rozmiary formatek (w mm) / Maximum dimensions of formats (mm)
Fronty foliowane**: 2560x1150 mm; fronty fornirowane i lakierowane: 2560x1260 mm; fronty akrylowe: 2560x1200 mm / Foil coated fronts**: 2560x1150mm; fronts with
veneer and varnish layer: 2560x1260mm; acrylic fronts: 2560x1200mm
** - przypadki szczególne / specific cases
– profil RE: maks. wys. – 1260 mm / RE profile: max. height – 1260 mm
– przy oklejaniu foliami w wysokim połysku (folie oznaczone 160... 189, 900): maks. wymiar frontu – 2100x1150 mm / for coating with high-gloss foils (foils with marking
160... 189, 900) the max. size of the front is 2100x1150mm
– przy oklejaniu „poziomo”: maks. wys. – 1260 mm / for “horizontal” coating – max. height is 1260 mm
– przy oklejaniu „poziomo” foliami o oznaczeniu 081, 092 i 216: maks. wys. – 1210 mm / for “horizontal” coating with foils marked 081, 092 and 216 – max. height is 1210mm
– przy oklejaniu „poziomo” foliami w wysokim połysku (folie o oznaczeniu 160... 189, 900): maks. wys. – 1200 mm / for “horizontal” coating with high-gloss foils (foils with
marking 160... 189, 900) – max. height is 1200mm
Fronty oklejane „poziomo” (z obróconym kierunkiem słojów) to fronty oklejane folią obróconą o 90 stopni względem próbki prezentowanej we wzroniku folii PVC
Fronts coated “horizontally” (with altered layout of rings) are covered with foil whose pattern is turned by 90 degrees in comparison with the sample in the PVC foil sampler

Informacje techniczne / Technical informations
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Minimalne rozmiary formatek (w mm) / Minimum sizes of formats (mm)
Wzór frezowania
Milling pattern

profil A / A profile
profil B / B profile
profil B1 / B1 profile
profil B3 / B3 profile
profil B4 / B4 profile
profil C / C profile
profil D / D profile
profil E / E profile
profil E1 / E1 profile
profil E2 / E2 profile
profil E3 / E3 profile
profil E4 / E4 profile
profil F / F profile
profil G / G profile
profil G1 / G1 profile
profil H1 / H1 profile
profil H2 / H2 profile
profil H3 / H3 profile
profil I / I profile
profil J / J profile
profil K / K profile
profil L / L profile
profil LU / LU profile
profil L9 / L9 profile
profil M / M profile
profil O / O profile
profil O1 / O1 profile
profil O3 / O3 profile
profil O4 / O4 profile
profil P / P profile
profil Q, Q1 / Q, Q1 profile
profil Q2 / Q2 profile
profil R / R profile
profil S / S profile
profil S2 / S2 profile
profil S3 / S3 profile
profil T / T profile
profil T1 / T1 profile
profil T2 / T2 profile
profil T3 / T3 profile
profil T31 / T31 profile
profil T32 / T32 profile
profil T4 / T4 profile
profil T5 / T5 profile
profil T6 / T6 profile
profil T8 / T8 profile
profil U / U profile
Profil U1 / U1 profile
Profil V, V1 / V, V1 profile
Profil V2 / V2 profile
Profil V3 / V3 profile
profil W, W1 / W, W1 profile
profil Y / Y profile
profil RA / RA profile
profil RB / RB profile
profil RC / RC profile
profil RE / RE profile
profil RF / RF profile

Pełne (wys. x szer.)
Solid (hight x width)

235

196

100

100

196

196

100

235
216
196
235
166
235
100
216
100
166
100
196
235

Witryna (wys. x szer.)
Cabinet window
(hight x width)

240

216

240

240

Szpros (wys. x szer.)
Sash window
(hight x width)

396

336
216

216

240

240

336

336

100

216
196
216
180
246
100
216
100
166
100
196
235

216
240

216

Szuflada (wys. x szer.)
Drawer (hight x width)

140

196

100

100

140

196

100

100

140

216

100

196

110

180

100

100

110
100
140

170
100
196
235

Blenda (wys. x szer.)
Screen panel (hight x width)

Blenda łukowa (wys. x szer.)
Arched screen panel
(hight x width)

216
240
216
266

266
216
246

216

216

240
216
266

240
216
266

240

240

216

216

336

336

100
196
235
100
100
216
100

196

246
240
216
100

140

146
406
100

110

146

100

216
240

196

246

100

240

140

216

246
216
100

100

240

140

146
406
100

110

146

100

270
506

100

100

406
276

100

140

240

250
100

270
506
100

235

196

216
270
235
100
196

216
270
235
246
196

258
240

270
506
240

240

140
216

336

336

336

336

216
216
266

246
266

235

246

100

235

216
100
110
246
196
100

246
140
235

196

140
100

246
100

Przy oklejaniu foliami w wysokim połysku (folie o oznaczeniu 160... 189, 900) minimalny wymiar witryny: 284x284 mm
For coating with high-gloss foils (foils with marking 160... 189, 900) the minimum size of the cabinet window: 284x284mm

100

140

296
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Zamówienia ON-LINE / Ordering ONLINE

Profil O4, kolor 233 (sosna śnieżna) / O4 profile, colour 233 (snowy pine)

dostępność, szybkość, wygoda, oszczędność czasu, nowoczesność
availability, speed, convenience, time effectiveness, cutting-edge solution
ZamówieniaNET to moduł on-line umożliwiający składanie zamówień na fronty dostępne w ofercie firmy Restol. Do korzystania z systemu wymagany jest komputer ze stałym dostępem do Internetu. System ten z powodzeniem działa od ponad trzech lat. Dotychczas
jego możliwości mogli wykorzystywać wyłącznie Odbiorcy, którzy bezpośrednio współpracowali z Firmą Restol – teraz taką możliwość
stworzyliśmy także ich Klientom
NET-Orders is an on-line module which can be used for placing orders for fronts on offer from Restol. In order to use the system you
must have a computer with permanent Internet access. The system has successfully operated for over 3 years. Previously it could be
only used by Partners directly cooperating with Restol Company, but currently the option is also available to their Customers.

Zapytaj swojego dostawcę o możliwość zamawiania frontów on-line
Ask your supplier about the possibility to order the fronts onlin e
Korzystanie z ZamówieniaNET to przede wszystkim oszczędność czasu. Moduł oprócz swojej podstawowej funkcji, jaką jest składanie zamówień pozwala także na określenie ich kosztu oraz archiwizację. W trakcie składania zamówień automatycznie rozpoznawane są fronty
typowe i nietypowe. W dowolnym momencie możliwe jest przerwanie składania zamówienia, a następnie kontynuację tego procesu bez
utraty wcześniej wpisanych pozycji. ZamówieniaNET zapewnia także kontrolę nad złożonym zamówieniem. Zwrotnie uzyskują Państwo
informację o przyjęciu zamówienia przez dystrybutora frontów oraz o skierowaniu zamówienia do produkcji przez firmę Restol.
By using NET-Orders you most of all save your time. In addition to its primary function, i.e. submitting orders, the module allows for determining their cost and for filing. During the order placing process the system automatically recognizes typical and non-standard fronts.
At any moment you can stop the process of placing order and then take it up and continue without losing the items entered earlier.
Net-Orders system allows also for monitoring of the submitted order and its processing. You receive confirmation that your order has
been accepted by the distributor and forwarded for production by Restol.

http://zamowienia.restol.com.pl
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krok 1 / stage 1

krok 2 / stage 2

Klient po otrzymaniu indywidualnego konta
z loginem i hasłem... / After receiving individual account
with login and password...

...i wpisaniu w dowolnej przeglądarce internetowej adresu: http://zamowienia.restol.com.pl
...and after entering: http://zamowienia.restol.com.pl into any Internet search engine

krok 3 / stage 3
...może z każdego miejsca i w dowolnym czasie złożyć swoje zamówienie / ...the Customer may submit an order from any place and at any time

MATERIAŁY REKLAMOWE / PROMOTIONAL MATERIALS
Uzupełnieniem informacji zawartych w katalogu są wzorniki folii (A4, A5) i frontów. W naszej ofercie znajdziecie Państwo również wzorniki fornirów, szkła oraz ekspozytor na
fronty ESK-2. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.restol.com.pl / Catalogue information is supplemented with samplers for foils (A4, A5) and fronts.
We also provide for you sample charts for veneer, and glass as well as ESK-2 display stand for fronts. Please, visit our website: www.restol.com.pl

wzornik kolorów RAL K7 Classic
RAL K7 Classic colour sampler

ekspozytor ESK-2
ESK-2 display stand

wzorniki folii PVC
PVC foil samplers

Próbki folii zamieszczone we wzorniku
z uwagi na ograniczoną powierzchnię nie
zawsze w 100% odzwierciedlają wzór nadrukowywany na folii. W przypadku folii ze
wzorem drewna gotowy front może różnić
się odcieniem i rysunkiem słoi.
Due to limited space of the pattern book,
foil samples shown therein not always reflect in 100% a pattern printed on the foil.
In case of foils with the timber pattern, the
ready front may differ in terms of shade
and drawing of the growth rings.
wzorniki frontów akrylowych
Acrylic fronts samplers
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Użytkowanie, konserwacja i gwarancja / Usage, maintenance and guarantee

Profil E4, profil E3+L9, kolor 207 (ceramicwood 2)
E4 profile, E3+L9 profiles, colour 207 (ceramicwood 2)
Firma Restol Sp. z o.o. jest producentem mebli i frontów MDF z wieloletnim doświadczeniem. Do produkcji naszych wyrobów używamy materiałów o najwyższej jakości potwierdzonej atestami PZH. Zarówno płyta jak i folia pochodzą od renomowanych producentów, a odporność termiczna naszych frontów sięgająca 95 °C potwierdzona jest testami
przeprowadzanymi wg rygorystycznej metody firmy Henkel Dorus. Nasze fronty mogą być
wykorzystywane w meblach kuchennych, łazienkowych oraz biurowych i pokojowych.
Warunkiem utrzymania wysokiej żywotności naszych wyrobów jest zastosowanie się do
przedstawionych poniżej zasad ich użytkowania i konserwacji.

Restol Sp. z o.o. is a manufacturer of furniture and MDF furniture fronts, and is a company
with many years of experience. Its products are manufactured from top quality raw materials certified by the National Institute of Hygiene. Both the boards and foils are supplied
by manufacturers with good reputation and the thermal resistance of the fronts reaching
95°C is confirmed by tests conducted in accordance with Henkel’s strict Dorus method.
Our fronts can be installed in furniture used in kitchens, bathrooms, offices and rooms.
In order to ensure long life of our products it is necessary to use and maintain them in
accordance with the following rules.

Warunki przechowywania
Storage conditions
1. Fronty MDF powinny być:
1. MDF fronts should be:
– zabezpieczone przed długotrwałym bezpośrednim działaniem światła słoneczne– protected against extended direct exposition to sunlight;
go;
– stored in rooms which are clean and dust-free.
– przechowywane w pomieszczeniach czystych i niezapylonych;
2. Curved fronts should be stored in vertical position.
2. Fronty gięte powinny być składowane w pozycji pionowej.
3. W czasie magazynowania zaleca się przełożenie frontów (np. pianką poliuretanową) 3. For the time of storage individual fronts should be separated (e.g. using polyurethane
foam) to protect them against mechanical damage.
w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Zasady i sposoby użytkowania i konserwacji
1. Powierzchnie frontów MDF należy regularnie czyścić miękką, wilgotną ściereczką z mikrofibry przy zastosowaniu łagodnych środków czyszczących.
2. Do czyszczenia frontów nie należy używać detergentów o silnym działaniu, rozpuszczalników, twardych gąbek oraz płynów i past zawierających środki ścierne.
3. Fronty oklejane foliami w wysokim połysku i akrylowe pokryte są folią ochronną. Należy ją usunąć dopiero po zamontowaniu frontu. Zalecane jest aby przynajmniej przez 7
dni po ściągnięciu folii nie czyścić (przecierać) frontów.
4. W przypadku frontów lakierowanych, akrylowych i oklejanych foliami w wysokim połysku ich powierzchnię należy czyścić wyłącznie wilgotną ściereczką z mikrofibry. Dodatkowo zalecane jest zabezpieczenie powierzchni frontów preparatem HIGH GLOSS
REFRESHER. Produkt ten podwyższa jej odporność na zadrapania oraz skutecznie usuwa delikatne rysy. Butelka 100 ml wystarcza na ok. 10 m2 powierzchni. Preparat jest
dostępny w ofercie RESTOL.

Rules and methods of usage and maintenance
1. Surfaces of MDF fronts should be regularly cleaned with soft and moist microfiber
cloth, and gentle cleaning detergents.
2. The fronts should not be cleaned with heavy-duty detergents, or solvents, hard sponges and abrasive liquids or pastes.
3. The fronts coated with high-gloss foils and acrylic layer are covered with protective
foil. It should be removed only after the front is mounted. We recommend that the
fronts should not be cleaned (wiped) for at least 7 days after the foil is removed.
4. In the case of varnished and acrylic fronts as well as those coated with high-gloss foil
their surfaces should be cleaned exclusively with a moist microfiber cloth. Additionally, the front surfaces should be provided with a protective layer of HIGH GLOSS REFRESHER. The product enhances their resistance to scratching and effectively removes
small defects from the surface. A 100 ml bottle is enough for approx. 10 m2 of surface.
The liquid is on offer from RESTOL.

Użytkowanie, konserwacja i gwarancja / Usage, maintenance and guarantee
5. Zanieczyszczenia powierzchni frontów substancjami mocno barwiącymi powstałe
podczas eksploatacji należy niezwłocznie usunąć.
6. Fronty powinny być właściwie zamontowane (przy użyciu odpowiedniej liczby zawiasów lub okuć) i używane zgodnie z ich przeznaczeniem.
7. Jeżeli fronty zamontowane są w kuchni w pobliżu pochłaniacza (okapu), to w czasie
gotowania powinien on być włączony.
8. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, aby po otworzeniu szafki front nie znajdował
się bezpośrednio pod włączonym halogenem, gdyż emituje on bardzo wysoką temperaturę co grozi uszkodzeniem frontu.
9. W przypadku, gdy w kuchni znajduje się zmywarka, należy bezwzględnie przestrzegać
instrukcji jej użytkowania. Niedopuszczalne jest pozostawienie zmywarki z uchylonymi lub otwartymi drzwiczkami po zakończeniu cyklu zmywania, celem szybszego
wysuszenia naczyń. Częste poddawanie frontów działaniu pary wodnej o wysokiej
temperaturze może prowadzić do uszkodzenia frontu i utraty gwarancji.
10. Fronty oklejane folią PVC mogą być montowane w pobliżu piekarników tylko w przypadku, gdy urządzenia te są w pełni sprawne, zostały właściwie zamontowane i posiadają efektywnie działający system wentylacji.
11. W przypadku piekarników starszej generacji (bez systemu chłodzenia) lub emitujących
zbyt wysoką temperaturę (powyżej 70 °C), przy montażu należy uwzględnić (wyeliminować) negatywne skutki oddziaływania wysokiej temperatury. Można to uzyskać np.
przez zwiększenie odległości między frontami a urządzeniem lub poprzez umieszczenie
pomiędzy piekarnikiem i boczną krawędzią frontu „ekranów” (np. z płyty wiórowej).
12. Tak jak w przypadku zmywarki, niedopuszczalne jest pozostawianie uchylonych lub
otwartych drzwi rozgrzanego piekarnika.
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5. If the front surface, in course of its usage, is stained with a colouring substance the
latter should be immediately removed.
6. The fronts should be properly mounted (using an adequate number of hinges or fittings) and used in compliance with their purpose.
7. If the front is mounted in the kitchen near an extractor hood, the latter appliance
should be on while cooking continues.
8. It is extremely important to remember that when a cabinet is open the front should
not be positioned directly below an operating halogen lamp, since it emits very high
temperature which can damage the front.
9. If the kitchen is equipped with a dishwasher, the appliance must at all times be used
in accordance with instructions. The dishwasher door must never be left open after
the washing cycle is completed (e.g. to speed up the process of drying the dishes).
If fronts are frequently exposed to hot water vapour they may be damaged, and the
user loses entitlement to manufacturer’s guarantee.
10. Fronts coated with PVC foil can be mounted near ovens only if such appliances are in
perfect working order, have been installed properly and are equipped with efficient
ventilation system.
11. In the case of older generation ovens (with no cooling system) or those emitting
excessively high temperature (over 70 °C), during assembly it is necessary to take into
account (eliminate) the negative effects of high temperature. This may be achieved by
increasing the distance between the fronts and the appliance or by placing “screens”
(e.g. made of chipboard) between the oven and the side edge of the front.
12. Like in the case of a dishwasher, the door of a hot oven must never be left open.

Warunki gwarancji
1. Producent ponosi odpowiedzialność za swoje produkty przez:
– okres 60 miesięcy od daty sprzedaży dla frontów oklejanych foliami PVC i frontów
akrylowych (wydłużony okres gwarancji obejmuje fronty kupione po 30.09.2012 r.)
– okres 24 miesięcy od daty sprzedaży dla frontów lakierowanych i fronirowanych.
2. Producent nie odpowiada za wady powstałe na skutek:
– niewłaściwego przechowywania, montażu i użytkowania oraz konserwacji wyrobu.
– działania wysokich temperatur przekraczająch wytrzymałość termiczną frontu
– poddania gotowego frontu dalszej obróbce powodującej naruszenia jego struktury
wew. (np.: przecięcia, frezowania pod uchwyt).
3. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia powierzchni wyrobu niezwłocznie po jego
zakupie. Reklamacje dotyczące zarysowań lub uszkodzeń mechanicznych zgłoszone w
późniejszym terminie nie będą uwzględnione.
4. Ze względu na uwarunkowania technologiczne dopuszczalne jest wystąpienie na powierzchni 1 m2 frontu wgnieceń i/lub wysklepień o średnicy do 2 mm i wysokości do
0,3 mm w ilości 3 szt.
Weryfikacji powierzchni frontu należy dokonać wzrokowo wg metodyki określonej w
normie PN-F-06001-3:1994 w następującym brzmieniu:
„powierzchnie oceniane powinny być w takim położeniu, w jakim znajdują się w meblu w trakcie prawidłowego użytkowania, jasno oświetlone światłem równomiernie
rozproszonym. Oceniający powinien patrzeć na powierzchnię z odległości użytkowej,
tj. od 0,5 do 1,0 m pod dowolnym kątem. Zaleca się aby oceniający w trakcie oceny
zmieniał kąt pod jakim ogląda powierzchnię (element pozostaje nieruchomy). Wpływ
na końcowy wynik oceny mogą mieć tylko wady widoczne przy zachowaniu opisanych
warunków.”
5. Dopuszczalna tolerancja wymiarów gabarytowych frontów prostych wynosi +/- 1 mm.
6. Dopuszczalna tolerancja wymiarów frontów giętych wynosi +/- 1 mm (wysokość), +/5 mm (wysokość leżącego elementu mierzona w środkowym punkcie).
7. Dla frontów o wysokości do 800 mm dopuszczalna strzałka ugięcia wynosi +/- 2 mm.
W przypadku frontów o większej wysokości firma nie daje gwarancji stabilności wyrobu (ze względu na właściwości technologiczne) bez zastosowania specjalnych elementów napinających.
8. Reklamacji nie podlegają różnice w rysunku słoi względem wzornika folii PVC oraz
zmiana odcienia folii dla frontów z różnych partii produkcyjnych.
9. Reklamacji nie podlegają fronty, których stan wskazuje na nadmierne działanie wody
lub wilgoci.
10. Reklamcji nie podlegają fronty, w których nastąpiło skurczenie lub odklejenie folii na
krawędziach będące następstwem działania zbyt wysokiej temperatury.
11. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami reklamacji oraz zasadami
przechowywania, użytkowania i konserwacji wyrobu.
12. W przypadku innych zaistniałych, a nieopisanych tutaj sytuacjach, mają zastosowanie
przepisy prawa cywilnego.
13. Wszelkie spory wynikające ze współpracy pomiędzy firmą Restol, a odbiorcą, będą
rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby firmy Restol.

Guarantee terms and conditions
1. The Manufacturer provides a guarantee for its products for the period of:
– 60 months from the date of sale for fronts coated with PVC foils and for acrylic
fronts (extended guarantee applies to fronts purchased after 30 Sept. 2012);
– 24 months from the date of sale for varnished and veneered fronts.
2. The Manufacturer is not liable for defects resulting from:
– inadequate storage, assembly, use and maintenance of the product,
– exposure to high temperatures exceeding thermal resistance of the front,
– subjecting the finished front to further processing causing damage to its internal
structure (including, but not limited to, cutting, milling to fix the handle).
3. The Customer shall inspect the surface of the product immediately after its purchase.
Complaints relating to scratches or mechanical damage submitted at a later time will
not be recognized.
4. Due to technological conditions 1m2 of the front surface may contain 3 irregularities,
namely indentations and/or arching up to 2mm in diameter and up to 0.3 mm height.
The surface of the front should be inspected visually in accordance with the methodology provided for in the standard PN-F-06001-3:1994 that is as follows:
“surfaces should be inspected in the same position as when assembled in a piece of
furniture used properly, should be clearly lit with equally diffused light. The inspecting person should look at the surface from the distance of use, that is from 0.5 to
1.0m at any angle. It is recommended that during the inspection the inspecting person should change the angle of viewing the surface (the element shall remain in the
unchanged position). Only defects noticeable when the above mentioned conditions
are complied with may influence the final outcome of the inspection.”
5. The permissible tolerance of the dimensions in straight fronts is +/- 1 mm.
6. The permissible tolerance of the dimensions in curved fronts is +/- 1 mm (height),
+/- 5 mm (height of the lying element measured in the middle point).
7. For fronts with height up to 800 mm the permissible deflection equals +/- 2 mm. In
the case of higher fronts the company cannot provide guarantee for the stability of
the product (due to technological reasons) where special tension elements are not
used.
8. Neither differences in the shape of the growth rings compared to the pattern book
of PVC foils nor any difference in foil shade of fronts from various production batches
are not subject to complaints.
9. The Manufacturer shall not recognize complaints related to fronts whose condition is
excessively affected by water or moisture.
10. Fronts with shrunk or unstuck foil on edges resulting from exposure to too high temperature are not subject to complaints.
11. The Customer is obliged to know the terms of making complaints, as well as the rules
of product storage, usage and maintenance.
12. Other cases, which have not been specified herein, are subject to relevant provisions
of the civil law.
13. All disputes resulting from cooperation between Restol Company and the buyer shall
be resolved by courts having jurisdiction over the registered seat of Restol.

Fronty patynowane
Zwracamy uwagę, że fronty wykonywane w tej technologii mogą się nieznacznie różnić.
Patyna nakładana jest ręcznie, dlatego też niemożliwa jest pełna powtarzalność wzorów.
Fronty patynowane wymagają także zwiększonej ostrożności przy przechowywaniu, montażu i czyszczeniu.

Patina-coated fronts
Notably, fronts made using this technology may slightly differ. Patina is applied by hand
therefore it is impossible to obtain full repeatability of patterns. Patina-coated fronts also
require more care when they are stored, mounted and cleaned.

Zastosowanie się do przedstawionych powyżej zasad zapewni długą żywotność naszych
wyrobów, a co za tym idzie pozwoli Państwu długo cieszyć się ich urokiem.

By following the aforementioned rules you will ensure long life of your furniture, and
you will be able to enjoy its attractive qualities for years.

meble stworzone dla Ciebie
W najnowszym katalogu znajdziecie Państwo pełną ofertę produkowanych przez nas mebli. Od nowoczesnych systemów
STILO, WOODLINE czy LUNA, poprzez klasyczne VERO aż do do uniwersalnego systemu MDF. Katalog zawiera również
nasze najnowsze kolekcje mebli: TEEN, MISTRAL, BRYZA i BORA. Wszystkie oferowane przez nas meble cechuje wysoka
jakość wykonania, modna kolorystyka oraz oryginalne i ciekawe wzornictwo. Meble Restol będą doskonałym uzupełnieniem Waszych mieszkań.
In the latest catalogue, you will find full offer of furniture manufactured by our TEEN
company. Starting with modern furniture systems STILO, WOODLINE or LUNA,
through classic VERO and ending with the universal MDF system. The catalogue
includes also our latest collections of furniture: TEEN, MISTRAL, BRYZA and
BORA. All furniture offered by us is characterised with high quality of performance, fashionable colours and original and interesting design. Restol furniture
will suit your apartments perfectly.

NOWOŚĆ / NOVELTY

furniture created just for you
BORA

NOWOŚĆ / NOVELTY

BRYZA sypialnia/bedroom

MISTRAL
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MAESTRO

RESTOL day

RESTOL night

WOODLINE

LUNA

STILO San

STILO Gold

WENECJA

MDF

VERO

DIANA
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BRYZA
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