
OKŁADZINA ELEWACYJNA
KERRAFRONT



W VOX wierzymy, że prawdziwa 
wolność zaczyna się w domu,  
a bardziej niż określona stylistyka 
liczą się osobiste potrzeby i styl 
życia domowników. Dlatego naszym 
celem jest inspirowanie, doradzanie 
i dostarczanie kompleksowych 
rozwiązań – dopasowanych do  
siebie kolekcji mebli, drzwi, podłóg, 
systemów ściennych i elewacji. Modern Wood, Claystone, deska podwójna FS-302
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PRZEMYŚLANE 
PROJEKTY

W VOX cenimy harmonię między 
funkcjonalnym a estetycznym 
wymiarem produktu. Wiemy, że to 
sprawdza się najlepiej w codziennym 
użytkowaniu. Dlatego projektując 
naszą ofertę dbamy o poziom 
wzornictwa i dokładamy wszelkich 
starań, aby jej wartość użytkowa  
była jak największa. 

Okładzina Kerrafront jest dobrym 
przykładem przyświecającej nam 
filozofii tworzenia produktu.  
Jej projektantka – Dorota Balewicz 
najlepiej opisuje mocne  
strony kolekcji: 
„Kerrafront to praktyczne, 
niewymagające konserwacji panele, 
które dzięki zastosowanej technologii 
są przyjazne środowisku, zachowują 
swoje właściwości przez wiele lat.  
Z drugiej strony to piękny, nawiązujący 
do naturalnych wzorów projekt, który 
idealnie podkreśli charakter domu –  
dokładnie w taki sposób, w jaki to 
sobie wymarzymy. 
Nasz dom stanie się tym samym 
miejscem, do którego wracamy  
z uśmiechem na twarzy – idealną 
przestrzenią do odpoczynku  
i realizacji pasji”.
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Z MYŚLĄ  
O NATURZE

RECYKLING 
Nasze produkty wytwarzane są z tworzyw termoplastycznych, które w pełni nadają się do 
wielokrotnego odzysku. W produkcji wykorzystujemy materiały pochodzące z recyklingu.  
Zależnie od produktu masa surowców wtórnych wynosi nawet do 80% całości.  

UTRZYMANIE 
Brak potrzeby konserwacji w całym okresie eksploatacji, a co za tym idzie używania  
dodatkowych środków chemicznych (farb, konserwantów itp.) nie szkodzi środowisku.

IZOLACJA 
Okładziny Kerrafront zapewniają prawidłową wentylację fasady, chronią ją przed zawilgoceniem. 
Dodatkowo są doskonałą okładziną w systemie elewacji wentylowanych, co poprawia efektywność 
cieplną budynku i zmniejsza konieczność spalania paliw w celach grzewczych.

ŚLAD WĘGLOWY 
Nasze tworzywa zawierają wypełniacze mineralne oraz dodatki pochodzące z surowców 
odnawialnych, co obniża ślad węglowy nawet do 40% w porównaniu do produktów wytwarzanych 
wyłącznie z polimerów syntetycznych.

ZDROWIE 
Nasze produkty są bezpieczne dla zdrowia. 
Nie zawierają szkodliwych substancji (np. ołowiu czy kadmu) oraz nie uwalniają lotnych  
związków organicznych.

TRWAŁOŚĆ
Nasze produkty są wyjątkowo trwałe – czas eksploatacji wielu to 10, a nawet 50 lat.  
Dzięki odporności na różnorodne czynniki zewnętrzne, ich wpływ na środowisko jest znacznie 
mniejszy niż produktów podlegających częstszej wymianie, powodującej dodatkowe zużycie 
surowców, energii i wytworzenie odpadów.

Dbanie o środowisko to nasz wspólny obowiązek – tak na poziomie indywidualnym,  
jak i biznesowym. Tworząc ofertę VOX analizujemy na bieżąco możliwości produkcyjne  
i dokładamy wszelkich starań, aby ślad węglowy (ang. carbon footprint), jaki zostawiamy  
w ekosystemie, był jak najmniejszy. Nowoczesne linie technologiczne, wykorzystanie surowców 
wysokiej jakości, doskonalone przez lata receptury oraz przemyślany design samych produktów 
pozwalają zachować ich doskonałe parametry techniczne i funkcjonalność. 

Dzięki rozwojowi technologii w VOX stale poprawiamy parametry „środowiskowe”. Już dziś  
w zależności od produktu i jego zastosowania masa surowców wtórnych wynosi nawet do 80% 
całości. Brak potrzeby konserwacji naszych produktów ogranicza zużycie np. toksycznych lakierów,  
a ich ślad węglowy obniżyliśmy do 40% w porównaniu z tradycyjną technologią korzystającą 
wyłącznie z polimerów syntetycznych. Przy tym są one bezpieczne, ponieważ nie zawierają 
szkodliwych substancji, np. ołowiu, czy kadmu oraz nie uwalniają lotnych związków organicznych.
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KERRAFRONT. 
OKŁADZINA  
NA LATA

Kerrafront to nowoczesna okładzina 
elewacyjna, która nie wymaga 
konserwacji podczas użytkowania. 
Zastosowanie innowacyjnej 
technologii Kerracore pozwoliło 
połączyć w produkcie walory 
estetyczne i użytkowe. 
Kerrafront gwarantuje oszczędności – 
chroni wnętrze budynku i zapobiega 
utracie ciepła. Zapewnia dobrą 
cyrkulację powietrza, zapobiegając 
w ten sposób powstawaniu pleśni 
i grzybów. Jest wyjątkowo trwały 
i odporny na zmienne warunki 
atmosferyczne, nie płowieje i nie 
zmienia kształtu pod wpływem 
promieni słonecznych i temperatury. 
Dzięki elastyczności, niskiej wadze 
oraz prostemu łączeniu elementów 
montaż jest szybki i łatwy. Kerrafront 
jest podzielony na 6 kolekcji, w których 
możemy wybierać spośród ponad 
trzydziestu kolorów.Wood Effect, Alpine Oak, deska poczwórna FS-304
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TWÓJ NAJLEPSZY WYBÓR.
ZALETY KERRAFRONT

- Łatwy i szybki montaż dzięki niskiej wadze paneli, dużej powierzchni krycia, wbudowanym zamkom  
i wykonanym fabrycznie otworom montażowym

- Materiał łatwy w obróbce - odporny na uszkodzenia, pęknięcia i odpryski podczas transportu, docinania i montażu
- Docięte krawędzie nie wymagają zabezpieczenia i malowania - linie cięcia paneli nie chłoną wody,  

dzięki zamkniętej strukturze komórkowej materiału 

Okładzina Kerrafront to produkt posiadający szereg wyjątkowych cech, które wyróżniają  
go na tle szerokiej i różnorodnej oferty okładzin elewacyjnych. Składa się na to, nie tylko 
przyciągająca uwagę estetyka, ale także parametry techniczne i wyjątkowe cechy użytkowe. 

- Gotowy produkt - nie wymaga malowania, konserwacji
- Odporny na wilgoć - nie wchłania wody, a tym samym uniemożliwia rozwój bakterii i grzybów
- Nie jest podatny na mróz i rozmarzanie, dzięki czemu nie pęka i nie łuszczy się

- Technologia Kerracore sprawia, że rdzeń paneli cechuje wysoka gęstość i jednorodność,  
co przekłada się na ich wysoką odporność mechaniczną i stabilność wymiarową

- Matowa powierzchnia 
- System Connex umożliwiający łączenie paneli bez dodatkowych akcesoriów

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU PRZY MONTAŻU:

PRAKTYCZNY W EKSPLOATACJI:

JAKOŚĆ VOX:

WODOODPORNY

Ł AT W Y  
W CZYSZCZENIU

IDEALNIE POKRY WA 
DOCIEPLENIE FASADY

W 100% NADA JE 
SIĘ DO PONOWNEGO 
PRZET WORZENIA

ODPORNY NA  
UDERZENIA  
I  ZADR APANIA

ODPORNY  
NA SZKODNIKI

UMOŻLIWIA  
WENT YL ACJĘ  
FASADY

10 L AT  
GWAR ANCJI

Modern Wood, Quartz Grey, deska podwójna FS-302
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Delicate wood – niezbyt 
głęboka tekstura drewna, 
rysunek dużych słoi 

Sharp wood – głęboka, 
wyraźnie wyczuwalna 
tekstura drewna, gęsty 
rysunek słoi

Modern wood – wyraźnie  
wyczuwalna tekstura  
drewna, gęsty rysunek słoi

Brushed wood – delikatnie 
wyczuwalna tekstura 
szczotkowanego drewna, 
naturalny rysunek słoi

Concrete – oddaje  
naturalną, ziarnistą  
strukturę betonu. 

Panele Kerrafront występują w pięciu wariantach tekstur, które dopełniają oferowaną kolorystykę.
Takie połączenie pozwala osiągnąć wybrany efekt projektowy – od drewnianych, naturalnych  
wzorów, po nowoczesne wykończenia.

DESIGN  
I TECHNOLOGIA

Swoje wyjątkowe właściwości, okładzina 
Kerrafront zawdzięcza przemyślanej budowie.
Dzięki technologii Kerracore panele  
są niezwykle wytrzymałe: rdzeń  
ze spienionego polimeru sprawia,  
że produkt posiada bardzo dużą 
wytrzymałość mechaniczną. Z kolei  
warstwa wierzchnia z twardych polimerów 
nadaje mu odporność na zarysowania  
i uderzenia, będąc jednocześnie nośnikiem 
tekstury i trwałego koloru.

Zróżnicowanie wzorów w kolekcjach 
Kerrafront to kolejny duży atut tych 
okładzin. W ofercie znajdują się trzy 
kategorie dekorów:

Dekory jednokolorowe – to trzynaście 
uniwersalnych kolorów – od subtelnych 
odcieni kremu i beżu po ciemniejsze barwy 
dla mocniejszego efektu. 

Dekory drewnopodobne – łudząco 
przypominają naturalne drewno, 
odwzorowując niuanse występujące  
w naturze. 

Dekory nowoczesne – inspirowane 
nowoczesnymi materiałami stosowanymi 
w budownictwie – kamieniem i minerałami, 
dostępne w wersji z naturalnym rysunkiem 
kamienia albo w wersji jednokolorowej. 

KOLORY

TEKSTURY

TECHNOLOGIA 
KERRACORE

Modern Wood, Quartz Grey, deska podwójna FS-302
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IDEALNY DLA  
BUDOWNICTWA MOBILNEGO

Kerrafront to produkt o bardzo uniwersalnym zastosowaniu: doskonale sprawdza się  
w budownictwie jednorodzinnym, szeregowym, czy mobilnym. Okładziny Kerrafront są  
estetyczne, łatwe w zamontowaniu i użytkowaniu. Lekkie i łatwe w obróbce panele,  
stanowią doskonałe pokrycie izolacji budynku i zapewniają prawidłową wentylację ścian.  
Zalety te doceniają nasi partnerzy z branży budownictwa mobilnego.

Wood Effect, Malt Oak, deska poczwórna FS-304 Wood Effect, Concrete Oak, deska poczwórna FS-304

Wood Effect, Malt Oak/ Modern Wood, Anthracite, deska poczwórna FS-304
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WZORY DREWNOPODOBNE Ponadczasowy i szlachetny wygląd drewna sprawia, że jest doceniane zarówno  
przez tradycjonalistów, jak i zwolenników bardziej nowoczesnych projektów.   

Jego cechy estetyczne postanowiliśmy wzbogacić o walory funkcjonalne, niedostępne  
dla naturalnego surowca. Tak powstały kolekcje paneli drewnopodobnych VOX, które  

odwzorowują wygląd i piękno szlachetnego materiału, uzupełniając je o atuty,  
które docenimy w codziennym życiu, takie jak brak konieczności okresowej konserwacji. 

Wood Effect, Malt Oak, deska poczwórna FS-304
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WOOD EFFECT
W HARMONII Z NATURĄ

Ponadczasowość to cecha wyróżniająca kolekcję Wood Effect. Wykorzystano w niej  
wzory drewna w ciekawej gamie kolorystycznej, a zastosowanie nowoczesnej  

technologii dało wyjątkową, pod względem estetycznym i funkcjonalnym, okładzinę.  
W jej produkcji posłużono się wysokiej jakości folią odporną na działanie czynników  

zewnętrznych, co gwarantuje długoletnie, bezproblemowe użytkowanie. 
Kolekcję wzbogacają dopasowane kolorystycznie listwy wykończeniowe.

Wood Effect, Malt Oak, deska pojedyncza FS-201
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Alpine Oak

Concrete Oak

Malt Oak

Caramel Oak

FS-304 FS-304FS-201

Dostępne w teksturach: Dostępne w typach paneli:

Brushed woodWood Effect, Caramel Oak, deska poczwórna FS-304
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RUSTIC
SIELSKI STYL WE WSPÓŁCZESNYM WYDANIU

Elewacja w stonowanych barwach, przywodząca na myśl tradycyjne zabudowania – taki  
efekt uzyskamy z kolekcją Rustic. Panele z tej serii dają szerokie możliwości  
projektowe - ich struktura nawiązuje do starego, nieoszlifowanego drewna,  

co doskonale odzwierciedla sielski, przytulny styl. Panele z kolekcji Rustic  
idealnie pasują do projektów, które stylem nawiązują do wiejskich domów  

i stodół, doskonale będą też wyglądać na współczesnych domach wakacyjnych.

Rustic, Tawny, deska pojedyncza FS-201
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FS-202FS-201

Dostępne w teksturach: Dostępne w typach paneli:

Sharp wood

Sky

Tawny

Aqua

Rustic, Sky, deska podwójna FS-202
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WZORY JEDNOLITE Klasyczna kolorystyka połączona ze strukturą drewna?  
Kolekcje Modern Wood, Classic oraz Retro będą najlepszym  

wyborem dla tych, którzy cenią we wzornictwie elegancką prostotę.
Matowe, jednolite pod względem kolorystycznym panele występują  
w starannie dobranej palecie barw, obejmującej zarówno subtelne,  

pastelowe odcienie, jak i bardziej nasycone, ciemniejsze kolory. 

Modern Wood, Pearl Grey, deska podwójna FS-302
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MODERN WOOD
PROSTOTA I NOWOCZESNOŚĆ

Modern Wood to okładzina, która idealnie łączy naturalne wzornictwo  
z funkcjonalnością typową dla nowoczesnych rozwiązań technologicznych.  

Estetyką nawiązuje do współczesnych elewacji drewnianych, ale zachowuje zalety  
technologii spienianej, czyli jest odporna na wilgoć, uderzenia i nie wymaga konserwacji.

Panele Modern Wood mają matowe wykończenie i występują w siedmiu  
kolorach – od naturalnych, ciepłych tonacji, po różne odcienie szarości. 

Modern Wood, Claystone, deska podwójna FS-302
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White

Ivory

Claystone

Beige

Dostępne w teksturach: Dostępne w typach paneli:

FS-304 FS-304FS-302FS-302Modern woodModern Wood, Pearl Grey, deska podwójna FS-302
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Pearl Grey

Quartz Grey

Anthracite

FS-304 FS-304

Dostępne w teksturach: Dostępne w typach paneli:

Modern wood FS-302FS-302Modern Wood, Quartz Grey, deska podwójna FS-302
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CLASSIC
ZAWSZE NA CZASIE

Kolekcja Classic dobrze dopasuje się zarówno do budynków o tradycyjnym  
wyglądzie, jak i tym o nowoczesnej bryle i konstrukcji. Składa się z dziewięciu  
uniwersalnych kolorów – od jasnych beży, przez szarości i brązy po antracyt.  

Panele posiadają fakturę drewna i matową powierzchnię, dzięki czemu  
fasada będzie urzekała pięknym wyglądem przez długie lata. 

Modern Wood, Quartz Grey, deska podwójna FS-302
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White

Cream

Beige

Light Grey Claystone

Dostępne w teksturach: Dostępne w typach paneli:

FS-202FS-201Delicate woodClassic, Creme, deska podwójna FS-202
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Olive

Grey

Quartz Grey

Dostępne w teksturach: Dostępne w typach paneli:

FS-202FS-201Delicate wood

Anthracite

Classic, Anthracite / Grey, deska podwójna FS-202
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RETRO
NATURALNIE SZLACHETNY

Retro to kolekcja paneli o głębokiej fakturze surowego drewna.  
Okładzina posiada widoczne, pionowe ślady piły, co daje naturalny  

efekt na elewacji. Kolekcja idealna do domów sąsiadujących  
z naturą, będących oazą odpoczynku. Użytkownicy docenią  

trwałość, piękno i bezobsługowy charakter tego rozwiązania. 

Retro, Blue, deska podwójna FS-202
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Blue

Sand

Beige

Cream

Dostępne w teksturach: Dostępne w typach paneli:

FS-202Sharp woodRetro, Blue, deska podwójna FS-202
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WZORY NOWOCZESNE Proste i oszczędne formy potrzebują stosownego wykończenia.  
W kolekcji Trend znajdują się panele inspirowane kamieniami  

i minerałami, które wspaniale odnajdą się na nowoczesnych  
bryłach i zyskają uznanie zwolenników nowoczesnego wzornictwa. 

Trend, Ivory, deska pojedyncza FS-301
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TREND
PIĘKNY W SWEJ PROSTOCIE

Kolekcja Trend inspirowana jest kamieniem i minerałami.  
Występuje w dwóch wariantach: Stone – z naturalnym rysunkiem  

kamienia oraz Soft – o subtelnym, jednobarwnym odcieniu.  
Dzięki nowemu kształtowi paneli możliwe jest stworzenie  

płaskiej powierzchni elewacji, a swoboda montażu w pionie  
i poziomie pozwala na połączenie jej z innymi materiałami. 

Trend, Anthracite, deska pojedyncza FS-301
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Ivory Stone

Mastic Stone

Pearl Grey Stone

Anthracite Stone

FS-301

Dostępne w teksturach: Dostępne w typach paneli:

ConcreteTrend, Anthracite Stone, deska pojedyncza FS-301
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Ivory Soft

Mastic Soft

Pearl Grey Soft

Anthracite Soft

FS-301

Dostępne w teksturach: Dostępne w typach paneli:

ConcreteTrend, Pearl Grey, deska pojedyncza FS-301
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SYSTEM KERRAFRONT
PANELE I LISTWY MONTAŻOWE

Okładzina Kerrafront to kompleta, funkcjonalna i przemyślana oferta.  
5 typów paneli, wykonanych w nowoczesnej technologii Kerracore,  

uzupełnia system listew montażowych dopasowanych do wszystkich  
możliwych konfiguracji instalacyjnych. 

Modern Wood, Quartz Grey / Ivory, deska podwójna FS-302
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Wykonana z polimerów utwardzonych w procesie obróbki technicznej.  
Odporna na uderzenia i zarysowania, jest nośnikiem koloru i unikalnej struktury drewna.
Sposób wykończenia warstwy wierzchniej paneli jest różny w zależności od kolekcji i dekorów:
- poprzez dodanie jednego barwnika do warstwy wierzchniej w przypadku wszystkich kolorów jednolitych,
- poprzez dodanie kilku barwników do warstwy wierzchniej w kolorach drewnopodobnych Rustic,
- poprzez zastosowanie okleiny w wybranych kolorach drewnopodobnych Wood Effect.

TECHNOLOGIA  
KERRACORE

Wykonany jest ze specjalnie dobranej mieszanki minerałów  
i polimerów. Cechuje go wysoka gęstość i jednorodność,  
w rezultacie produkt posiada dużą wytrzymałość mechaniczną.

RDZEŃ  
(POLIMER SPIENIONY)

1

PANELE

320359

FS-301
Panel pojedynczy: 6m / 2,95 m CONNEX
Instalacja: 
pozioma 
pionowa

FS-201
Panel pojedynczy: 6 m / 2,95 m CONNEX
Instalacja: 
pozioma

180219

332371

FS-202
Panel podwójny: 6 m
Instalacja: 
pozioma 

332372

FS-302
Panel podwójny: 6 m / 2,95 m CONNEX
Instalacja: 
pozioma 
pionowa

332372

FS-304
Panel poczwórny: 6 m / 2,95 m CONNEX
Instalacja: 
pozioma 
pionowa

WARSTWA WIERZCHNIA 
(POLIMER TWARDY)

2
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35

13

FS-211
Listwa startowa
Długość 3 m

J-201
Łącznik dla FS-201

17

40
55

FS-222
Narożnik uniwersalny (dwuczęściowy) 
Długość 3 m

19
38

24

FS-251
Listwa uniwersalna U
Długość 3 m

21

48

50

FS-252
Listwa końcowa (dwuczęściowa)
Długość 3 m

38

24

19
60

21

50

FS-261
Listwa perforowana
Długość 3 m

FS-262
Listwa wentylacyjna (dwuczęściowa)
Długość 3 m

60

21

FS-282
Łącznik (dwuczęściowy)
Długość 3 m

181

35

332

35

332

35

J-202
Łącznik dla FS-202

J-302
Łącznik dla FS-302

332

35

J-304
Łącznik dla FS-304

25

3,5

35

INOX-UP3.5X35-TX15-A2
Wkręt montażowy

LISTWY 
I AKCESORIA

Wszystkie listwy są dostępne  
w kolorach dopasowanych do  
dekorów paneli.

Listwy do kolekcji Wood Effect 
występują w tych samych okleinach 
co panele. Wyjątek stanowi narożnik 
uniwersalny (FS-222), gdzie okleiną 
pokryta jest jego zewnętrzna część, 
natomiast wewnętrzna jest  
w dopasowanym kolorze jednolitym.

W kolekcji Rustic listwy 
wykończeniowe posiadają strukturę.

Łączniki J występują tylko  
w kolorach jednolitych i nie mają 
zastosowania do paneli z kolekcji 
Wood Effect i Rustic.Modern Wood, Claystone, deska podwójna FS-302
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SPOSOBY 
ŁĄCZENIA PANELI

FS-201

CONNEX CONNEX II (Click&Push)

FS-301 FS-304

PRZYKŁADY POŁĄCZEŃ W SYSTEMIE CONNEX PRZYKŁAD POŁĄCZENIA W SYSTEMIE CONNEX II DOSTĘPNE ŁĄCZNIKI J LISTWA ŁĄCZNIKOWA

W systemie Kerrafront możliwe są trzy sposoby łączenia paneli,  
wszystkie intuicyjne i proste w realizacji.

System Connex dostępny jest dla paneli o długości 2,95 m. Łączenie odbywa się za  
pomocą wbudowanych zamków i nie wymaga stosowania dodatkowych akcesoriów.  
Jest niemal niewidoczne. W ofercie są już dostępne panele FS-304 w nowym systemie  
Connex II  (Click&Push), gdzie ulepszona konstrukcja zamków zapewnia jeszcze lepsze  
i trwalsze połączenie. System Connex II ze względu na unikalność rozwiązania jest  
zastrzeżonym wzorem przemysłowym.

Łączniki J-201, J-202, J-302 i J-304 
przeznaczone są do łączenia  
paneli o długości 6m.

Dwuczęściowa listwa  
łącznikowa FS-282 jest  
przeznaczona do łączenia  
paneli na długości.
Stanowi alternatywę  
dla łączników J.

ŁĄCZENIE  
W SYSTEMIE CONNEX

ŁĄCZENIE ZA POMOCĄ  
ŁĄCZNIKÓW J

ŁĄCZENIE ZA POMOCĄ  
LISTWY ŁĄCZNIKOWEJ

1 2 3

FS-282J-201 J-202 J-302 J-304
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KOLORY, KSZTAŁTY, TEKSTURY
PODSUMOWANIE OFERTY

Wood Effect, Caramel Oak, deska poczwórna FS-304
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KOLEKCJE KERRAFRONT.
WZORY JEDNOLITE

KOLEKCJE KERRAFRONT.
WZORY JEDNOLITE

KOLORY KOLEKCJA
STRUKTURA 

PANELI
DOSTĘPNE  

PANELE

FS-202FS-201Delicate wood

FS-304FS-304FS-302FS-302Modern wood

FS-202FS-201Delicate wood

FS-202Sharp wood

FS-304FS-304FS-302FS-302Modern wood

FS-202FS-201Delicate wood

FS-202Sharp wood

FS-304FS-302FS-302Modern wood

FS-202FS-201Delicate wood

FS-304FS-302FS-302Modern wood

FS-304

FS-304

FS-202Sharp wood

FS-202FS-201Delicate wood

FS-304FS-302FS-302Modern wood

FS-202FS-201Delicate wood

FS-202FS-201Delicate wood

FS-202Sharp wood

FS-202FS-201Delicate wood

FS-304FS-302FS-302Modern wood

FS-202FS-201Delicate wood

FS-304FS-302FS-302Modern wood

FS-304

FS-304

FS-304

White

CLASSIC

MODERN WOOD

Cream

CLASSIC

RETRO

Ivory MODERN WOOD

Beige

CLASSIC

RETRO

MODERN WOOD

Claystone

CLASSIC

MODERN WOOD

Sand RETRO

Olive CLASSIC

Pearl Grey MODERN WOOD

Light Grey CLASSIC

Grey CLASSIC

Blue RETRO

Quartz Grey

CLASSIC

MODERN WOOD

Anthracite

CLASSIC

MODERN WOOD

KOLORY KOLEKCJA
STRUKTURA 

PANELI
DOSTĘPNE  

PANELE
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KOLEKCJE KERRAFRONT.
WZORY DREWNOPODOBNE

KOLEKCJE KERRAFRONT.
WZORY NOWOCZESNE

FS-304FS-304FS-201Brushed wood

FS-304FS-304FS-201Brushed wood

FS-304FS-304FS-201Brushed wood

FS-304FS-304FS-201Brushed wood

FS-202FS-201Sharp wood

FS-202FS-201Sharp wood

FS-202FS-201Sharp wood

FS-301Concrete

FS-301Concrete

FS-301Concrete

FS-301Concrete

Malt Oak,  
foiled

WOOD EFFECT

Concrete Oak,  
foiled

WOOD EFFECT

Alpine Oak,  
foiled

WOOD EFFECT

Carmel Oak,  
foiled

WOOD EFFECT

Tawny RUSTIC

Aqua RUSTIC

Grey RUSTIC

KOLORY KOLEKCJA
STRUKTURA 

PANELI
DOSTĘPNE  

PANELE

Ivory TREND (soft & stone)

Mastic TREND (soft & stone)

Pearl Grey TREND (soft & stone)

Anthracite TREND (soft & stone)

KOLORY KOLEKCJA
STRUKTURA 

PANELI
DOSTĘPNE  

PANELE
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