
KERRAFRONT
OKŁADZINA ELEWACYJNA
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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. 

Odpowiednio dobrana okładzina nie tylko sprawi, że dom nabierze indywidualnego 
charakteru, ale również będzie stanowiła doskonałą ochronę na lata. 
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KERRAFRONT. 
OKŁADZINA NA LATA

Kerrafront to nowoczesna okładzina elewacyjna, która nie  
wymaga żadnej konserwacji podczas jej 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 wymaga  
regularnej konserwacji, nie płowieje i nie zmienia kształtu pod wpływem  
promieni słonecznych i temperatury. Dzięki elastyczności, niskiej wadze  
oraz prostemu łączeniu montaż jest szybki i łatwy. 

Kerrafront jest podzielony na 6 kolekcji, w których możemy wybierać  
spośród ponad trzydziestu kolorów.
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Wood Effect, Teak
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—  Łatwy i szybki montaż dzięki niskiej wadze paneli, dużej powierzchni  
krycia, wbudowanym zamkom i wykonanym fabrycznie otworom

—  Materiał łatwy w obróbce - odporny na uszkodzenia, pęknięcia  
i odpryski podczas transportu i montażu

—  Docięte krawędzie nie wymagają zabezpieczenia i malowania - linie cięcia 
paneli nie chłoną wody, dzięki zamkniętej strukturze komórkowej materiału 

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU PRZY MONTAŻU:

—  Technologia Kerracore sprawia, że panele cechuje wysoka gęstość  
i jednorodność, co przekłada się na wysoką odporność mechaniczną  
i stabilność wymiarową

—  Matowa powierzchnia 
—  System łączenia bez akcesoriów Connex

JAKOŚĆ VOX:

—  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 temu nie pęka i nie łuszczy się

PRAKTYCZNY W EKSPLOATACJI:

ZALETY

Classic, Cream

6



WODOODPORNY

Ł AT WE  
CZYSZCZENIE

ODPORNY NA  
UDERZENIA  
I  ZADR APANIA

IDEALNE POKRYCIE 
DOCIEPLENIA  
FASADY

10 L AT  
GWAR ANCJI

UMOŻLIWIA  
WENT YL ACJĘ  
FASADY

ODPORNY  
NA SZKODNIKI

W 100% NADA JE 
SIĘ DO PONOWNEGO 
PRZET WORZENIA

Wood Effect, Dark Grey Pine
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Połączenie aktualnych trendów z wyjątkową 
funkcjonalnością? To możliwe. Właśnie taki efekt osiągnęła 
Dorota Balewicz –  projektantka kolekcji Wood Effect.

„Zależało mi na harmonii między funkcjonalnym  
a estetycznym wymiarem produktu. Wood Effect to 
praktyczne, niewymagające konserwacji panele, które 
dzięki zastosowanej technologii, 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 wymarzycie. Wasz dom stanie się tym  
samym miejscem, do którego wraca się z uśmiechem  
na twarzy – idealną przestrzenią do odpoczynku  
i realizacji pasji”. 

PRZEMYŚLANE  
PROJEKTY

DOROTA  
BALEWICZ
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KERRAFRONT 
WOOD EFFECT 1

W HARMONII 
Z NATURĄ

NOWOŚĆ

Wood Effect, Light Oak
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WOOD EFFECT

Uniwersalność i ponadczasowość to wyróżniki 
nowej kolekcji Wood Effect. Wykorzystano w niej 
wzory drewna w szerokiej gamie kolorystycznej, 
dostosowanej zarówno do tradycyjnych domów,  
jak i do nowoczesnych aranżacji. 

Zastosowanie nowoczesnych technologii  
dało wyjątkowy, pod względem estetycznym  
i funkcjonalnym, produkt. Zeskanowanie naturalnych 
słoi pozwoliło na wierne odzwierciedlenie struktury 
drewna, a specjalistyczny zadruk cyfrowy oraz lakier 
zabezpieczający przed UV zagwarantowały trwałość 
paneli na lata.

Kolekcję wzbogacają dopasowane kolorystycznie 
listwy wykończeniowe. Pozwala to na staranne 
dopracowanie najmniejszego elementu elewacji. 
Możliwość łączenia paneli Wood Effect z kolekcją 
Modern Wood, daje dodatkowe warianty aranżacyjne.
Kolekcja Wood Effect jest dostępna dla paneli 
podwójnych (FS-302).

UNIWERSALNE WZORNICTWO

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA

SZEROKIE MOŻLIWOŚCI

—

—

—

Wood Effect, Light Grey Pine

10



Light Grey Pine Douglas

Light Oak Red Cedar

Teak Dark Grey Pine

KOLORY
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TECHNOLOGIA  
KERRACORE DIGITAL

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. 

Panel pokryty jest lakierem, który chroni 
powierzchnię zarówno przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, jak i działaniem 
promieniowania UV.

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

Wykonany innowacyjną technologią  
nadruk cyfrowy dostosowany jest  
do użytkowania paneli na zewnątrz.  
Projekt nadruku wykonany został na 
podstawie skanów prawdziwego drewna. 

Kolor podkładu wybrany  
kolorystycznie do finalnego dekoru.

RDZEŃ (POLIMER SPIENIONY) LAKIER OCHRONNY

WARSTWA WIERZCHNIA (POLIMER TWARDY) NADRUK

PODKŁAD

5

2 4

3

DOTYCZY KOLEKCJI WOOD EFFECT.

1
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KERRAFRONT 
MODERN WOOD 2

PROSTOTA 
I NOWOCZESNOŚĆ

Modern Wood, Pearl Grey
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MODERN WOOD

To, co odróżnia Modern Wood, to nowy kształt 
znanego już i często wybieranego przez Klientów 
profilu podwójnego. 

VOX jako pierwszy na rynku stworzył okładzinę,  
która 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, 
wtłoczony wzór struktury drewna i występują  
w siedmiu kolorach – od naturalnych, ciepłych  
tonacji, po różne odcienie szarości. Kolekcja Modern 
Wood jest dostępna dla paneli podwójnych (FS-302).

NOWY KSZTAŁT 

DOSTOSOWANY DO POTRZEB

NOWOCZESNA GAMA

—

—

—

Modern Wood, Anthracite i Ivory
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KOLORY

Quartz Grey

Beige

Ivory 

Anthracite

Pearl Grey

Claystone

White

Modern Wood, Beige
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KERRAFRONT 
TREND 3

PIĘKNY  
W SWEJ  
PROSTOCIE

Trend, Anthracite Stone
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TREND

Kerrafront Trend to kolekcja inspirowana kamieniem 
i minerałami. Jest dostępna w czterech kolorach, 
które występują w dwóch wariantach:  
Stone – z naturalnym rysunkiem kamienia oraz  
w wersji Soft, o subtelnym, jednobarwnym odcieniu. 

Linia wpisuje się w obecne trendy w architekturze, 
idące w kierunku prostych i oszczędnych form. 
Stworzenie nowoczesnej, płaskiej powierzchni elewacji 
jest teraz możliwe, dzięki nowemu kształtowi.

Zdecydowanie wyróżnia się on na tle pozostałych 
kolekcji Kerrafront. Możliwość montażu  
w poziomie lub pionie daje swobodę projektową  
oraz opcję połączenia z innymi materiałami.  
Kolekcja Trend jest dostępna dla paneli  
pojedynczych (FS-301).

MOTYWY NATURY

PROSTOTA FORMY

SWOBODA DZIAŁANIA

—

—

—

Trend, Anthracite Stone i Ivory
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KOLORY

Pearl Grey Stone

Mastic Stone

Ivory Stone

Anthracite Soft Anthracite Stone

Pearl Grey Soft

Mastic Soft 

Ivory Soft

Trend, Pearl Grey
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KERRAFRONT 
WOOD DESIGN 4

ELEGANCKI  
Z NATURY

Wood Design, Golden Oak
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WOOD DESIGN

Wood Design to unikalna gama utrzymana  
w kolorach naturalnego drewna idealnie oddających 
jego ciepłą barwę, głębię oraz strukturę.  
Może przełamać minimalistyczny styl domu, 
zintegrować go z otoczeniem, a także nadać  
mu przytulny charakter.

Wiernie oddaje jego ciepłą naturę i głębię,  
dzięki połączeniu kilku barw na powierzchni.  
Idealnie łączy trwałość, z ponadczasowym pięknem  
i charakterem naturalnych rozwiązań.
Kolekcja Wood Design jest dostępna dla paneli 
pojedynczych (FS-201).

PIĘKNO NA WZÓR DREWNA

TRWAŁOŚĆ I FUNKCJONALNOŚĆ

—

—

Wood Design, Graphite
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KOLORY

Golden Oak

Silver Grey 

Graphite

Wood Design, Silver Grey
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KERRAFRONT 
CLASSIC 5

ZAWSZE  
NA CZASIE 

Classic, Claystone
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CLASSIC

Kolekcja Classic to podstawowa linia z gamą 
dziewięciu kolorów, zarówno jasnych jak  
i ciemnych. Współgra ona zarówno z budynkami  
o tradycyjnym wyglądzie, jak i tymi o nowoczesnej 
bryle i konstrukcji.

Piękna faktura drewna oraz matowa powierzchnia 
pozwalają uzyskać niezwykle estetyczną fasadę  
na lata. Kolekcja Classic jest dostępna dla  
paneli pojedynczych (FS-201) oraz paneli  
podwójnych (FS-202).

KLASYCZNA STRUKTURA 

ESTETYKA I PONADCZASOWOŚĆ 

—

—

Classic, Claystone
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KOLORY

White Cream

Beige Light Grey

Claystone Olive

Grey Quartz Grey

Anthracite Classic, Grey
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KERRAFRONT
T-REX 6

NATURALNIE  
SZLACHETNY

T-Rex, Blue
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T-REX

T- Rex to kolekcja paneli elewacyjnych o głębokiej 
fakturze prawdziwego drewna, z widocznymi 
pionowymi śladami piły tworzącymi rustykalny, 
naturalny efekt. 

Idealny do stworzenia oryginalnego charakteru  
domu, dla osób ceniących sobie piękno oraz 
szukających trwałego, bezobsługowego rozwiązania.
Kolekcja T-Rex jest dostępna dla paneli  
podwójnych (FS-202).

RUSTYKALNY EFEKT

TRWAŁOŚĆ I ORYGINALNOŚĆ

—

—

T-Rex, Beige
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KOLORY

Blue

Sand

Beige

Cream

T-Rex, Blue
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TECHNOLOGIA  
KERRACORE

Wykonana z polimerów utwardzonych  
w procesie obróbki technicznej. Odporna 
na uderzenia i zarysowania, jest nośnikiem 
koloru i unikalnej struktury drewna.

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

WARSTWA WIERZCHNIA (POLIMER TWARDY) RDZEŃ (POLIMER SPIENIONY)

2

DOTYCZY KOLEKCJI: 
MODERN WOOD, WOOD DESIGN, CLASSIC, TREND I T-REX.

1
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System Connex dostępny jest 
dla paneli o długości 2,95 m. 
Łączenie odbywa się za pomocą 
opatentowanych zamków, nie 
wymaga stosowania dodatkowych 
akcesoriów. Jest niemal niewidoczne.

ŁĄCZENIE 
W SYSTEMIE CONNEX

ŁĄCZENIE ZA POMOCĄ 
DODATKOWYCH AKCESORIÓW

FS-201 FS-301

SPOSOBY ŁĄCZENIA PANELI

PRZYKŁADY POŁĄCZEŃ  
W SYSTEMIE CONNEX 

DOSTĘPNE AKCESORIA 
ŁĄCZĄCE PANELE

21

FS-282 J-201 J-202 J-302

29

Dla paneli o długości 6 m
przewidziane jest łączenie na
2 sposoby:  za pomocą  listwy
FS-282 lub przy wykorzystaniu
łączników J-201, J-202, J-302.

MOŻLIWE SĄ DWA SPOSOBY ŁĄCZENIA PANELI, OBA INTUICYJNE I PROSTE
W REALIZACJI.


















PANEL  
PODWÓJNY 

FS-202

PANEL  
POJEDYNCZY 

FS-301

PANEL  
PODWÓJNY 

FS-302

PANEL  
POJEDYNCZY 

FS-201

WOOD EFFECT
2,95 m CONNEX

WOOD EFFECT
6 m

MODERN WOOD
2,95 m CONNEX

MODERN WOOD 
6 m

TREND
2,95 m CONNEX

TREND
6 m 

WOOD DESIGN
2,95 m CONNEX

WOOD DESIGN
6 m

CLASSIC
2,95 m CONNEX

CLASSIC 
6 m

T-REX
6 m

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

FS-202 
Panel podwójny: 6 m
Instalacja: pozioma / pionowa

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

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

180219

332372332371

320359

PANELE

30



35

13

17

40
55

19
38

24

21

48

50

38

24

19
60

21

50

60

21

25

3,5

35

181

35

332

35

332

35

Wszystkie kolory przedstawione w tej publikacji są 
przykładowe i nie powinny być uważane za oryginalne.

AKCESORIA

FS-222
Narożnik uniwersalny (dwuczęściowy) 
Długość 3 m

FS-252
Listwa końcowa (dwuczęściowa)
Długość 3 m

FS-262
Listwa wentylacyjna (dwuczęściowa)
Długość 3 m

FS-211
Listwa startowa
Długość 3 m

FS-282
Łącznik (dwuczęściowy)
Długość 3 m

J-202
Łącznik dla FS-202

J-302
Łącznik dla FS-302

J-201
Łącznik dla FS-201

FS-251
Listwa uniwersalna U
Długość 3 m

FS-261
Listwa perforowana
Długość 3 m

INOX-UP3.5X35-TX15-A2 
Wkręt montażowy
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