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Zasady u żytkowania frontów 
lakierowanych 

 

 W poniższym piśmie znajdują się główne zasady, jakimi należy się kierować w 
trakcie użytkowania frontów lakierowanych wykonanych przez firmę PPUH „Set-2” 
Halina Starakiewicz. Po pierwsze należy zaznaczyć, że produkt przez nas wykonany 
lakierowany jest w systemie cztero-warstwowym, co przekłada się na jego wyższą 
jakość i wytrzymałość. Na metrze kwadratowym powierzchni lakierowanej możliwe 
jest występowanie mikro-wtrąceń, które nie są widoczne „gołym okiem”, ale w 
momencie przeglądania pod różnym kątem światła, mogą ukazywać iluzoryczne 
załamania powierzchni. Każda powierzchnia lakierowana jest lakierem 
wysokopołyskowym, który w dodatkowy sposób zabezpiecza powierzchnie 
lakierowaną, przed wszelkiego rodzaju uszkodzeniami oraz wilgocią, ale nie przed 
zalaniem ( produkt permanentnie stojący w wodzie nie podlega gwarancji).  Główną 
zasadą w trakcie użytkowania frontów lakierowanych jest to, by nie przecierać, 
wycierać lub używać w celu wypolerowania jakiejkolwiek szmatki, która jest 
wykonana z szorstkiego materiału. W tym celu sugerujemy używać tyko i wyłącznie 
tzw. „szmatek z micro fibry”, które są wykonane z delikatnego włókna i nie powinny 
zostawiać trwałych śladów zarysowań na powierzchni frontów. Chcielibyśmy również 
zaznaczyć, że do wytarcia z kurzu lub do zwykłego wymycia frontów wystarczy użyć 
wspomnianej powyżej ściereczki i płynu do czyszczenia tego typu powierzchni. 
Dzięki temu, fronty zachowają osobliwy wygląd przez dłuższy okres czasu. Fronty 
lakierowane nie wymagają żadnej innej formy czyszczenia oprócz wyżej 
wymienionej. Oczywiście nie wolno frontów rysować żadnymi ostrymi narzędziami, 
nie wolno ich uderzać tępymi przedmiotami oraz przykładać do nich rozgrzanych 
przedmiotów, co może spowodować trwałe uszkodzenia. Jako producent frontów 
lakierowanych, dajemy 24-miesięczną gwarancję na nasz produkt. Przede wszystkim 
obejmuje ona lakier, jakim jest pokryty front – wszelkie samoczynne odpryski lakieru, 
pęknięcia lub inne odstępstwa, które powstały na frontach bez działania osób 
trzecich oraz czynników zewnętrznych podlegają gwarancji. W takim wypadku, 
wszelkie naprawy frontów lakierowanych, takie jak ponowne lakierowanie i 
polerowanie są wyceniane indywidualnie. Zaznaczamy jednak, że określone fronty 
lakierowane są produktem wykonywanym z danej partii koloru i z tego też względu 
nie możemy dać 100% gwarancji na jego powtarzalność w razie jakiejkolwiek doróbki 
do danego zamówienia. 


