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AREA

 

baza frontu 
Płyta HDF o grubości 19 mm

strona wewnętrzna frontu 
Laminat biały

strona zewnętrzna frontu 
Lakier pigmentowy matowy
Folia PVC

frezowanie 
Obwiedniowe i ozdobne

kolorystyka
Wszystkie kolory ze wzornika RAL BRW - w tym 
40 kolorów podstawowych z gwarancją 
powtarzalności koloru do 6 miesięcy (istotne z 
punktu widzenia reklamacji lub domówień)

Folia PVC:
Wszystkie kolory folii PVC z aktualnego 
wzornika BRW z wyłączeniem folii wysoki połysk 
oraz folii jednobarwnych bez ”struktury”

Dostępne opcje lakierowania folii PVC* : 
1) patyna + lakier półmatowy
2) lakier półmatowy
3) patyna + lakier satynowy
4) lakier satynowy

rozmiarówka frontów 
Fronty ”Area” oferujemy w wymiarówce 
typowych frontów kuchennych  BRW Mielec. 
Wymiarówka dostępna w katalogu Fronty 
Kuchenne  na str. 68-69 (W1, W2, W3, W7, W19)

fronty nietyPowe 
Są wykonywane zgodnie z zasadami 
określonymi na stronie internetowej 
www.brwmielec.pl

fronty witryn 
Do frontów ”Area” oferujemy standardowy 
front witryny o szerokości ramiaka 90mm z 
listewką przyszybową w kolorze białym

szKŁo
Asortyment szkła wymiarowo i kolorystycznie 
analogiczny jak we frontach Ekran

* Lista kolorów folii PVC nadających się do 
lakierowania i patynowania znajduje się w 
katalogu Fronty Kuchenne na str. 74-75

front pełny

front witryny

front cargo

front pod piekarnik

szuflada niska

szuflada wysoka
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CANYON

 

baza frontu 
Płyta HDF o grubości 19 mm

strona wewnętrzna frontu 
Laminat biały

strona zewnętrzna frontu 
Lakier pigmentowy matowy
Folia PVC

frezowanie 
Obwiedniowe i ozdobne

kolorystyka
Wszystkie kolory ze wzornika RAL BRW - w tym 
40 kolorów podstawowych z gwarancją 
powtarzalności koloru do 6 miesięcy (istotne z 
punktu widzenia reklamacji lub domówień)

Folia PVC:
Wszystkie kolory folii PVC z aktualnego wzornika 
BRW z wyłączeniem folii wysoki połysk oraz folii 
jednobarwnych bez ”struktury”

Dostępne opcje lakierowania folii PVC*:
1) patyna + lakier półmatowy
2) lakier półmatowy
3) patyna + lakier satynowy
4) lakier satynowy 

rozmiarówka frontów 
Fronty ”Canyon” oferujemy w wymiarówce 
typowych frontów kuchennych  BRW Mielec. 
Wymiarówka dostępna w katalogu Fronty 
Kuchenne  na str. 68-69 (W1, W2, W3, W7, W19)

fronty nietyPowe 
Są wykonywane zgodnie z zasadami 
określonymi na stronie internetowej 
www.brwmielec.pl

fronty witryn 
Do frontów ”Canyon” oferujemy standardowy 
front witryny o szerokości ramiaka 84mm z 
listewką przyszybową (6,3x13 mm) w kolorze 
białym

szKŁo
Asortyment szkła wymiarowo i kolorystycznie 
analogiczny jak we frontach Ekran

* Lista kolorów folii PVC nadających się do 
lakierowania i patynowania znajduje się w 
katalogu Fronty Kuchenne na str. 74-75

front pełny

front witryny

front cargo

szuflada niska

szuflada wysoka

front pod piekarnik
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EFECTO

 

baza frontu 
Płyta MDF o grubości 19 mm

strona wewnętrzna frontu 
Laminat biały

strona zewnętrzna frontu 
Folia PVC

frezowanie 
Obwiedniowe + wstawka ozdobna ryflowana 
wklejana do frontu przed  jego  
opłaszczowaniem  folią PVC

kolorystyka
Wszystkie kolory folii PVC z aktualnego 
wzornika BRW z wyłączeniem folii wysoki 
połysk. Usłojenie w standardzie – poziome.

rozmiarówka frontów 
Fronty ”EFECTO” oferujemy w wymiarówce 
typowych frontów kuchennych  BRW Mielec. 
Wymiarówka dostępna w katalogu Fronty 
Kuchenne  na str. 68-69 (W1, W2, W3, W7, W19)

fronty nietyPowe 
Są wykonywane zgodnie z zasadami 
określonymi na stronie internetowej 
www.brwmielec.pl

fronty witryn 
Do frontów ”EFECTO” oferujemy standardowy 
front witryny o szerokości ramiaka 90mm z 
listewką przyszybową w kolorze białym

szKŁo
Asortyment szkła wymiarowo i kolorystycznie 
analogiczny jak we frontach Ekran

front pełny

front witryny

front cargo

szuflada niska

szuflada wysoka

front pod piekarnik
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FRESCO

 

baza frontu 
Płyta HDF o grubości 19 mm

strona wewnętrzna frontu 
Laminat biały

strona zewnętrzna frontu 
Lakier pigmentowy matowy
Folia PVC

frezowanie 
Obwiedniowe i ozdobne

kolorystyka
Wszystkie kolory ze wzornika RAL BRW - w tym 
40 kolorów podstawowych z gwarancją 
powtarzalności koloru do 6 miesięcy (istotne z 
punktu widzenia reklamacji lub domówień)

Folia PVC:
Wszystkie kolory folii PVC z aktualnego wzornika 
BRW z wyłączeniem folii wysoki połysk oraz folii 
jednobarwnych bez ”struktury”

Dostępne opcje lakierowania folii PVC*:
1) patyna + lakier półmatowy
2) lakier półmatowy
3) patyna + lakier satynowy
4) lakier satynowy 

rozmiarówka frontów 
Fronty ”FRESCO” oferujemy w wymiarówce 
typowych frontów kuchennych  BRW Mielec. 
Wymiarówka dostępna w katalogu Fronty 
Kuchenne  na str. 68-69 (W1, W2, W3, W7, W19)

fronty nietyPowe 
Są wykonywane zgodnie z zasadami 
określonymi na stronie internetowej 
www.brwmielec.pl

fronty witryn 
Do frontów ”FRESCO” oferujemy standardowy 
front witryny o szerokości ramiaka 84mm z 
listewką przyszybową (6,3x13 mm) w kolorze 
białym

szKŁo
Asortyment szkła wymiarowo i kolorystycznie 
analogiczny jak we frontach Ekran

* Lista kolorów folii PVC nadających się do 
lakierowania i patynowania znajduje się w 
katalogu Fronty Kuchenne na str. 74-75

front pełny

front witryny

front pod piekarnik

front cargo

szuflada niska

szuflada wysoka
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NEO

 

baza frontu 
Płyta MDF o grubości 19 mm

strona wewnętrzna frontu 
Laminat biały

strona zewnętrzna frontu 
Lakier pigmentowy matowy
Folia PVC

frezowanie 
Obwiedniowe i ozdobne

kolorystyka
Wszystkie kolory ze wzornika RAL BRW - w tym 
40 kolorów podstawowych z gwarancją 
powtarzalności koloru do 6 miesięcy (istotne z 
punktu widzenia reklamacji lub domówień)

Folia PVC:
Wszystkie kolory folii PVC z aktualnego wzornika 
BRW z wyłączeniem folii wysoki połysk

Dostępne opcje lakierowania folii PVC*:
1) patyna + lakier półmatowy
2) lakier półmatowy
3) patyna + lakier satynowy
4) lakier satynowy 

rozmiarówka frontów 
Fronty ”NEO” oferujemy w wymiarówce 
typowych frontów kuchennych  BRW Mielec. 
Wymiarówka dostępna w katalogu Fronty 
Kuchenne  na str. 68-69
(W1, W2, W3, W7, W19, W23)

fronty nietyPowe 
Są wykonywane zgodnie z zasadami 
określonymi na stronie internetowej 
www.brwmielec.pl

fronty witryn 
1) ”Standardowy”- ramiak o szerokości 84mm z 
listewką przyszybową (6,3x13) w kolorze białym
2) ”V2” - front witryny ze szkłem mlecznym 
montowanym fabrycznie

Wymiary frontów witryn ”V2”: 570x396, 
570x446, 570x596, 600x396, 713x396,713x430, 
713x446, 713x496, 713x596, 943x396, 943x430, 
943x446, 943x596 (nie ma możliwości 
zamawiania nietypowych wymiarów frontów 
witryn V2)

szKŁo
Asortyment szkła wymiarowo i kolorystycznie 
analogiczny jak we frontach Ekran

* Lista kolorów folii PVC nadających się do 
lakierowania i patynowania znajduje się w 
katalogu Fronty Kuchenne na str. 74-75

front pełny

front witryny

szuflada wysoka

szuflada niska

front pod piekarnik

front cargo

front witryny V2
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SPARX

 

baza frontu 
Płyta HDF o grubości 19 mm

strona wewnętrzna frontu 
Laminat biały

strona zewnętrzna frontu 
Lakier pigmentowy matowy
Folia PVC

frezowanie 
Obwiedniowe i ozdobne

kolorystyka
Wszystkie kolory ze wzornika RAL BRW - w tym 
40 kolorów podstawowych z gwarancją 
powtarzalności koloru do 6 miesięcy (istotne z 
punktu widzenia reklamacji lub domówień)

Folia PVC:
- wszystkie kolory folii PVC z aktualnego 
wzornika BRW z wyłączeniem folii wysoki połysk

Dostępne opcje lakierowania folii PVC* : 
1) patyna + lakier półmatowy
2) lakier półmatowy
3) patyna + lakier satynowy
4) lakier satynowy

rozmiarówka frontów 
Fronty ”Sparx” oferujemy w wymiarówce 
typowych frontów kuchennych  BRW Mielec. 
Wymiarówka dostępna w katalogu Fronty 
Kuchenne  na str. 68-69 (W1, W2, W3, W7, W19)

fronty nietyPowe 
Są wykonywane zgodnie z zasadami 
określonymi na stronie internetowej 
www.brwmielec.pl

fronty witryn 
Do frontów ”Sparx” oferujemy standardowy 
front witryny o szerokości ramiaka 84mm z 
listewką przyszybową (6,3X13 mm) w kolorze 
białym

szKŁo
Asortyment szkła wymiarowo i kolorystycznie 
analogiczny jak we frontach Ekran

* Lista kolorów folii PVC nadających się do 
lakierowania i patynowania znajduje się w 
katalogu Fronty Kuchenne na str. 74-75

front pełny

front witryny

front cargo

szuflada niska

szuflada wysoka

front pod piekarnik
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TAFL A MARINO

baza frontu 
Płyta MDF o grubości 19 mm

strona wewnętrzna frontu 
Laminat biały

strona zewnętrzna frontu 
Lakier pigmentowy matowy lub lakier pigmentowy 
wysoki połysk
Folia PVC

frezowanie 
Obwiedniowe

kolorystyka
Wszystkie kolory ze wzornika RAL BRW - w tym 40 
kolorów podstawowych z gwarancją 
powtarzalności koloru do 6 miesięcy (istotne z 
punktu widzenia reklamacji lub domówień)

Folia PVC:
Wszystkie kolory folii PVC z aktualnego wzornika 
BRW.

Dostępne opcje lakierowania folii PVC*:
1) lakier wysoki połysk 
2) lakier półmatowy
3) lakier satynowy

rozmiarówka frontów 
Fronty ”TAFLA MARINO” oferujemy w wymiarówce 
typowych frontów kuchennych  BRW Mielec. 
Wymiarówka dostępna w katalogu Fronty 
Kuchenne  na str. 68-69
(W1, W2, W3, W7, W19, W23)

uCHwyt
Profil aluminiowy montowany na jednej z 
poziomych krawędzi frontu.

Profil oferujemy w dwóch wersjach kolorstycznych:
1) aluminium
2) stal szczotkowana

fronty nietyPowe 
Są wykonywane zgodnie z zasadami określonymi 
na stronie internetowej www.brwmielec.pl 

fronty witryn 
1) ”Standardowy”- ramiak o szerokości 90mm z 
listewką przyszybową w kolorze białym.
2)  ”V2” - front witryny ze szkłem mlecznym 
montowanym fabrycznie

Wymiary frontów witryn ”V2”: 570x396, 570x446, 
570x596, 600x396, 713x396, 713x430, 713x446, 
713x496, 713x596, 943x396, 943x430, 943x446, 
943x596 (nie ma możliwości zamawiania 
nietypowych wymiarów frontów witryn V2)

szKŁo
Asortyment szkła wymiarowo i kolorystycznie 
analogiczny jak we frontach Ekran

* Lista kolorów folii PVC nadających się do 
lakierowania i patynowania znajduje się w 
katalogu Fronty Kuchenne na str. 74-75

front pełny

front witryny front witryny V2

front cargo

szuflada niska

szuflada wysoka

front pod piekarnik
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VERTICAL

 

baza frontu 
Płyta HDF o grubości 19 mm

strona wewnętrzna frontu 
Laminat biały

strona zewnętrzna frontu 
Lakier pigmentowy matowy
Folia PVC.

frezowanie 
Obwiedniowe i ozdobne

kolorystyka
Wszystkie kolory ze wzornika RAL BRW - w tym 
40 kolorów podstawowych z gwarancją 
powtarzalności koloru do 6 miesięcy (istotne z 
punktu widzenia reklamacji lub domówień)

Folia PVC:
- wszystkie kolory folii PVC z aktualnego 
wzornika BRW z wyłączeniem folii wysoki połysk

Dostępne opcje lakierowania folii PVC* : 
1) patyna + lakier półmatowy
2) lakier półmatowy
3) patyna + lakier satynowy
4) lakier satynowy

rozmiarówka frontów 
Fronty ”Vertical” oferujemy w wymiarach 
typowych frontów kuchennych BRW  Mielec. 
Wymiarówka dostępna w katalogu Fronty 
Kuchenne  na str. 68-69 (W1, W2, W3, W7, W19)

fronty nietyPowe 
Są wykonywane zgodnie z zasadami 
określonymi na stronie internetowej 
www.brwmielec.pl

fronty witryn 
Do frontów ”Vertical” oferujemy standardowy 
front witryny o szerokości ramiaka 84mm z 
listewką przyszybową (6,3x13 mm) w kolorze 
białym

szKŁo
Asortyment szkła wymiarowo i kolorystycznie 
analogiczny jak we frontach Ekran

* Lista kolorów folii PVC nadających się do 
lakierowania i patynowania znajduje się w 
katalogu Fronty Kuchenne na str. 74-75

front pełny

szuflada wysoka

szuflada niska

front witryny

front cargo

front pod piekarnik
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NOWE KOLORY OKLEIN PVC

mocca

alabaster mat

pomarańcz

zielony

andersen pine white freestyle alabaster sonoma czekoladowy

biały struktura dąb kamienny

żółty czerwony renolit

silver line połysk changall oak sand

trufla mat mussel mat
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NOWE WzORY PAT YN

patyna złota Older patyna złota Parma patyna złota Alamo

patyna srebrna Older patyna srebrna Parma patyna srebrna Alamo



www.brwmielec.pl

BRW Sp. z o.o.
39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3

+17 78 80 600 
+17 78 80 805 
+17 78 80 625

tel.: fax.: +48 17 71 80 623 


