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Fronty Lakierowane – Cennik Brutto

Fronty MDF Lakier

Półmat Połysk Połysk Polerowany

Lakierowanie
jednostronne

319 zł/m2 484 zł/m2

Lakierowanie
dwustronne 

(lewa strona półmat)
429 zł/m2 594 zł/m2

Listwy wieńczące i
podszafkowe 

64 zł/mb 75 zł/mb

Fronty MDF foliowane - Patyna

Poziom cenowy Wymiary typowe Wymiary nietypowe

Detal 380 zł/m2 + 0%

Upust I 344 zł/m2 + 0%

Upust II 321 zł/m2 + 0%

 Do frontów lakierowanych o wzorach frezowanych na płaszczyźnie - dopłata 74 zł/m2

 Do frontów lakierowanych o wzorach WL-1,WL-2 dopłata 39 zł/m2

 Do frontów  lakierowanych o wzorach W25,W26,W31,W32 dopłata 100 zł/m2

 Fronty  standardowo wykonujemy na MDF grubości 19 mm
 Witryna nietypowa (witryna ze szprosami) – dopłata 12 zł od okienka
 Usługa polerowania jednostronnie – 105 zł
 Fronty lakierowane (półmat, połysk) - wymiary nietypowe w cenie typowych
 Minimalna wartość zamówienia w jednym kolorze – 90 zł
 Ceny zawierają podatek VAT 23 %
 Lakierowanie krawędzi lub paska płaszczyzny do 10cm w półmacie 33zł./mb w połysku 55 

zł./mb
 UWAGA: Elementy lakierowane w ciemnym kolorze np. Czarny, Czerwony, Fioletowy itp. w 

połysku polerowanym dopłata 58 zł/m2
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Usługi Dodatkowe – Cennik Brutto

Cennik na usługę lakierowania MDF

Lp. Rodzaj usługi Cena brutto

1.  Lakierowanie MDF – lakier kryjący półmat ( jednostronnie ) 209 zł/m2

2.  Lakierowanie MDF – lakier kryjący półmat ( dwustronnie ) 319 zł/m2

3.
Lakierowanie MDF – lakier kryjący połysk polerowany                 
(jednostronnie ) 385 zł/m2

4.
 Lakierowanie MDF – lakier kryjący połysk polerowany                
(dwustronnie, lewa strona lakier półmat ) 495 zł/m2

Cennik na usługę lakierowania - FORNIR

Lp. Rodzaj usługi Cena brutto

1. Lakierowanie forniru – lakier bezbarwny półmat ( jednostronnie ) 106 zł/m2

2. Lakierowanie forniru – lakier bezbarwny półmat ( dwustronnie ) 154 zł/m2

3.
Lakierowanie forniru – lakier bezbarwny połysk ( dwustronnie, 
lewa strona pory otwarte ) 418 zł/m2

4.
Lakierowanie forniru – lakier bezbarwny połysk polerowany         
( dwustronnie, lewa strona pory otwarte ) 506 zł/m2

5. Lakierowanie forniru – lakier + bejca półmat ( jednostronnie ) 132 zł/m2

6. Lakierowanie forniru – lakier +  bejca półmat ( dwustronnie ) 215 zł/m2

Ceny zawierają podatek VAT 23 %
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