


Wszelkie prawa zastrzeżone

KERRAFRONT. OKŁADZINA 
ELEWACYJNA



DLACZEGO WARTO 
WYBRAĆ 
KERRAFRONT?



— Dzięki zastosowaniu w procesie produkcyjnym technologii KERRACORE panele 

cechują się wysoką gęstością i jednorodnością, w rezultacie mają wysoką 

odporność mechaniczną i zachowują stabilność wymiarową

— Matowa powierzchnia 

— System łączenia bez akcesoriów CONNEX

— Przyjazny środowisku, 100% recykling

JAKOŚĆ VOX



— Niska waga paneli, a co za tym idzie łatwiejsza obsługa i montaż

— Duża powierzchnia krycia, wbudowane zamki i fabrycznie wykonane otwory 

na wkręty ułatwiają i przyspieszają montaż

— Materiał łatwy w obróbce - nie jest podatny na uszkodzenia, pęknięcia i 

odpryski podczas transportu i montażu

— Nie trzeba dodatkowo zabezpieczać dociętych krawędzi - linie cięcia paneli 

nie chłoną wody, dzięki zamkniętej strukturze komórkowej materiału. Docięte 

krawędzie nie wymagają zabezpieczenia i malowania

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I 

PIENIĘDZY 

PRZY MONTAŻU



— Gotowy, praktycznie bezobsługowy produkt - nie ma potrzeby malowania, czy 

innego rodzaju konserwacji

— Całkowita odporność na wilgoć - nie wchłania wody, a tym samym 

uniemożliwia rozwój bakterii i grzybów

— Nie jest podatny na mróz i rozmarzanie, dzięki temu nie pęka i nie łuszczy się

PRAKTYCZNY W EKSPLOATACJI



WODOODPORNY ODPORNY NA 
UDERZENIA I 
ZADRAPANIA

ODPORNY NA 
SZKODNIKI

DOSKONAŁE WZORY 
INSPIROWANE 
NATURALNYMI 
MATERIAŁAMI

ŁATWY W 
UTRZYMANIU 
CZYSTOŚCI

UMOŻLIWIA 
WENTYLACJĘ 
FASADY

IDEALNE POKRYCIE 
DOCIEPLENIA 
FASADY

LEKKI – UŁATWIENIE 
W MONTAŻU I BRAK 
OBCIĄŻENIA 
KONSTRUKCJI

10 LAT GWARANCJIINNOWACYJNA 
TECHNOLOGII 
KERRACORE



Wszelkie prawa zastrzeżone

RDZEŃ (POLIMER SPIENIONY)

Wykonany jest ze specjalnie dobranej 
mieszanki minerałów i polimerów.  Cechuje go 
wysoka gęstość i jednorodność, co wpływa na 
dużą 
wytrzymałość produktu i jego odporność 
na uszkodzenia mechaniczne

Sposób wykończenia warstwy wierzchniej paneli jest różny w 
zależności od kolekcji i dekorów:

1. Poprzez dodanie jednego barwnika do warstwy wierzchniej 
w przypadku wszystkich kolorów jednolitych

2. Poprzez dodanie kilku barwników do warstwy wierzchniej  
w kolorach drewnopodobnych Rustic

3. Poprzez zastosowanie okleiny w wybranych kolorach 
drewnopodobnych Wood Effect

WARSTWA WIERZCHNIA (POLIMER TWARDY)

Wykonana z polimerów utwardzonych w procesie 
obróbki technicznej.  Jest nośnikiem koloru i 
unikalnej struktury odzwierciedlającej naturalne 
drewno.

TECHNOLOGIA KERRACORE



OKŁADZINA ELEWACYJNA KERRAFRONT
Z ZASTOSOWANIEM TECHNOLOGII 

KERRACORE

INNE PRODUKTY WYKONANE 
Z PVC SPIENIONEGO

Okładzina KERRAFRONT posiada znakomitą jednorodność i gęstość spienionego rdzenia, co wpływa na:
— lepszą stabilność wymiarową
— lepsze właściwości mechaniczne, odporność na uderzenia
— doskonałą trwałość



Wszelkie prawa zastrzeżone

KOLEKCJE

MODERN WOOD TREND

CLASSIC WOOD DESIGN RETRO

WOOD EFFECT OKLEJANE



WOOD EFFECT 
OKLEJANY

Wood Effect Oklejany dostępny jest na: 

— FS – 304 Deska poczwórna, w długościach 6 m i 2,95 m CONNEX

Montaż: poziomy / pionowy  

— FS – 201 Deska pojedyncza, w długościach 6 m i 2,95 m CONNEX

Montaż: poziomy



— Wood Effect Oklejane to kolekcja okładzin spienianych w 
wysokiej jakości foliach.

— Doskonale łączy zalety okładziny spienianej z pięknem 
naturalnego drewna.

— Wysokiej jakości, strukturalne folie dają naturalny efekt 
drewna i są odporne na uszkodzenia mechaniczne, 
promieniowanie UV oraz zmienne warunki atmosferyczne.

— Kolekcja jest dostępna dla desek pojedynczych (FS-201) i 
poczwórnych (FS-304).

DESIGN



Wszelkie prawa zastrzeżone

KOLORY 

Alpine Oak Concrete Oak Malt Oak

Caramel Oak





Rustic dostępny jest na: 

— FS – 202 Deska poczwórna, w długościach 6 m i 2,95 m CONNEX

Montaż: poziomy / pionowy  

— FS – 201 Deska pojedyncza, w długościach 6 m i 2,95 m CONNEX

Montaż: poziomy

RUSTIC



— Rustic to kolekcja okładzin spienianych wykonanych 
w technologii barwienia COLORBLEND

— Kolory naśladują kolorystykę usłojenie różnych 
rodzajów drewna

— Technologia barwienia gwarantuje niepowtarzalność 
wzoru na panelach

— Panele zachowują swoje doskonałe właściwości 
techniczne, m. in. wysoką odporność i trwałość na 
warunki zewnętrzne

— Kolekcja jest dostępna dla desek pojedynczych (FS-
201) i podwójnych (FS-202).

DESIGN



Wszelkie prawa zastrzeżone

KOLORY

Tawny Sky Aqua





MODERN WOOD

Modern Wood jest dostępny na: 

— FS-302 Deska podwójna, w długościach 6 m i 2,95 m CONNEX

Montaż: poziomy / pionowy  

— FS - 304 Deska poczwórna, w długościach 6 m i 2,95 m CONNEX

Montaż: poziomy / pionowy  
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White

KOLORY

Pearl Grey

Ivory Claystone Beige

Quartz Grey Anthracite



Anthracite



Trend jest dostępny na:

— FS-301 Deska pojedyncza, w długościach 6 m i 2,95 m 

CONNEX

Montaż: poziomy/ pionowy 

TREND



Wszelkie prawa zastrzeżone

Ivory Mastic Pearl Grey                          

Anthracite

SO
FT

ST
O

N
E

KOLORY



Wszelkie prawa zastrzeżoneAnthracite Soft i Stone



Classic jest dostępny na:

— FS-201 Deska pojedyncza, w długościach 6 m i 2,95 m

CONNEX

Montaż: poziomy

— FS-202 Deska podwójna, w długości 6 m 

Montaż: poziomy / pionowy

CLASSIC

180



Wszelkie prawa zastrzeżone

White

Grey

Creme

Anthracite

Beige

Quartz GreyOlive

Claystone Lightgrey

KOLORY



Wood Design jest dostępny na:

— FS-201 Deska pojedyncza, w długościach 6 m i 2,95 m

CONNEX

Montaż: poziomy

WOOD DESIGN



Wszelkie prawa zastrzeżone

Golden Oak Graphite Silvergrey

KOLORY



Retro  jest dostępna na:

— FS-202 Deska podwójna,  w długości 6 m 

Montaż: poziomy / pionowy

RETRO



Wszelkie prawa zastrzeżone

Złoty Dąb

CremeWhite

Blue Sand

KOLORY



180

219

18

— Szerokość krycia: 180 mm 

— Długość: 6m / 2,95m (CONNEX)

PANEL POJEDYNCZY
FS-201



371

332

18

— Szerokość krycia: 332 mm 

— Długość: 6m

PANEL PODWÓJNY
FS-202



320

359

18

— Szerokość krycia: 320 mm 

— Długość: 2,95 m CONNEX

PANEL POJEDYNCZY
FS-301



— Szerokość krycia: 332 mm 

— Długość: 2,95 m CONNEX

PANEL PODWÓJNY
FS-302

372

332

18



— Szerokość krycia: 332 mm 

— Długość: 6 m and 2,95 m CONNEX

PANEL POCZWÓRNY
FS-304



— 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 

molet.

— Łączniki J występują tylko w kolorach jednolitych i nie 

mają zastosowania do paneli z kolekcji Wood Effect

i Rustic.

LISTWY I AKCESORIA



Wszelkie prawa zastrzeżone

FS – 211   listwa 
startowa

FS – 222 narożnik 
uniwersalny

(2-częściowy)

FS – 251 listwa 
uniwersalna

FS – 252   listwa końcowa 
(2-częściowa)

LISTWY I AKCESORIA



Wszelkie prawa zastrzeżone

LISTWY I AKCESORIA

FS – 282   łącznik
(2-częściowy)

FS-262 listwa 
wentylacyjna 
(2-częściowa)

FS-261 listwa 
perforowana



Wszelkie prawa zastrzeżone

LISTWY I AKCESORIA

J-201   element 
łącznikowy dla FS-201

J-202 element 
łącznikowy dla FS-202

J-302 element 
łącznikowy dla FS-302



LISTWY I AKCESORIA
WKRĘT MONTAŻOWY

INOX-UP3.5X35-TX15-A2
Wkręt montażowy

— Materiał - stal nierdzewna  A2 (inox)

— Typ gniazda: Torx T15, 6-karbowe, wg PN-EN ISO 10664

— Gwintowanie: częściowe, na 2/3 długości

— Opakowanie: kartonik  500 szt

Zużycie na 1 m² (przy zalecanym rozstawie łat 40 cm)

— dla KERRAFRONT FS-201:  ok. 15 szt./m²

— dla KERRAFRONT FS-202:   ok. 9 szt./m²

— dla KERRAFRONT FS-301:   ok. 9 szt./m²



Wszelkie prawa zastrzeżone

SPOSOBY ŁĄCZENIA PANELI
– CONNEX system (2,95 m) – bez 

dodatkowych akcesoriów

– łącznik  J  (6 m) 

– Listwa H (FS-282)



CONNEX - to opatentowana, innowacyjna, nie wymagająca 
elementów łączących metoda doczołowego łączenia paneli 
FS-201, FS-301, FS-202, FS-302, FS-304

— panele w systemie CONNEX mają długość 2,95 m

— posiadają specjalne zamki na każdym końcu, 
umożliwiające znacznie szybszą i łatwiejszą instalację

— nie ma konieczności stosowania dodatkowych akcesoriów

— w konsekwencji, połączenia w systemie CONNEX są niemal 
niewidoczne na powierzchni ściany bez wystających 
płaszczyzn

SYSTEM CONNEX



— CONNEX system dla paneli FS-301, działa identycznie 

jak dla FS-201 – pozwala na łączenie paneli ze sobą, 

bez dodatkowych akcesoriów łączących, jak J-201 lub 

FS-282

— Różni się efektem wizualnym – połączenie jest 

widoczne na powierzchni ściany, w związku z tym 

trzeba zaplanować miejsca połączeń na całości ściany 

aby tworzyły pożądany efekt wizualny

CONNEX SYSTEM

FS-201 FS-301



KERRAFRONT

VS INNE 
ROZWIĄZANIA



KERRAFRONT CECHA KERRAFRONT KORZYŚĆ

Wielobarwny zadruk 
Matowa powierzchnia

Wzór struktury drewna powtarza się co 1,5 m

Wierne odwzorowanie naturalnego drewna
Estetyka

Produkt gotowy, dostępny w szerokiej gamie kolorów Niskie koszty eksploatacji: nie wymaga malowania i konserwacji

100% odporność na wilgoć Oszczędność czasu i estetyka, szybkie mycie i czyszczenie 

Niewielki ciężar, połączenie na idealnie dopasowane zamki, 
duża powierzchnia krycia

Oszczędza czas i pieniądze: szybki montaż produktu

Odporny na gnicie i działanie owadów, materiał nie stanowi 
podłoża dla wzrostu grzybów i bakterii

Nie wymaga dodatkowej impregnacji



DZIĘKUJĘ


