
O kuchnia
K ATA LO G  K U C H N I  M O D U ŁO W YC H



„Kuchnia jest sercem domu” ta znana 
od pokoleń prawda nabiera dziś nowego znaczenia.

W kuchni nie tylko  przygotowujemy rodzinne posiłki, 
spotykamy się z rodziną i znajomymi, 
a nawet spędzamy towarzyskie wieczory.

Nowoczesna kuchnia to pomieszczenie, do którego 
przeniosło się życie całego domu. 
Kuchnia stała się najważniejszą częścią mieszkania.

Korpus: Biały, Fronty górne: Biały Połysk, Fronty Dolne: Dąb Modry, Blat: Biały Matowy. 
Cena prezentowanego zestawu: 5460 zł. Akcesoria oraz sprzęt AGD nie zostały wliczone w wycenę.
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Podążaj za trendem 

Warto zadbać, aby aranżacja przestrzeni kuchennej była spójna z charakterem 
pozostałych pomieszczeń, a przy tym funkcjonalna i ergonomiczna.

W katalogu O Kuchnia przedstawiamy najważniejsze trendy 
nowoczesnego projektowania kuchni. 

Wybierz Kuchnię najbardziej pasującą do Ciebie.

Elegancki 
minimalizm

Miejski 
kameleon

Nowoczesna 
klasyka
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Kuchnia Blanka ze strony tytułowej. 
Korpus: biały
Fronty górne: czarny połysk
Fronty dolne: klon szampański
Blat: marmur czarny 
Cena prezentowanego zestawu: 7550 zł
Akcesoria oraz sprzęt AGD nie zostały wliczone w wycenę.

Spis treści

str. 6 str. 18 str. 24
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Jeśli lubisz otwarte, jasne przestrzenie i dobrze się czujesz w miejscach, 
w których królują proste formy bez nadmiernych dodatków to ten trend 

Elegancki minimalizm jest dla Ciebie. 

Projektując kuchnie w duchu tego trendu 
postawiliśmy na duże tafle frontów 
połączone z minimalistycznymi uchwytami. 

Takie połączenia tworzą 
nowoczesne sterylne wnętrza. 

Elegancki 
Kolekcja BlankaNOWOŚĆ

Kolekcja Blanka to połączenie prostej 
i eleganckiej formy z nowoczesnym designem .

Uchwyt szafek dolnych

Górne szafki otwierane są bezuchwytowo . 
Dolne szafki charakteryzują się aluminiowym 
uchwytem, który idealnie współgra 
z monolitową płaszczyzną szafek górnych .

W zależności od wybranych dekorów, czy to połysk, 
mat czy laminat, kuchnia Blanka może być bardzo prosta, 
minimalistyczna lub okazała i wytworna.

Korpus: Biały, Fronty górne: Biały Połysk, Fronty Dolne: Dąb Modry, Blat: Biały Matowy

Cena prezentowanego zestawu: 

6440 zł
Akcesoria oraz sprzęt AGD nie zostały wliczone w wycenę.
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Kolekcja BlankaKolekcja Blanka NOWOŚĆ

KOLORYSTYKA FRONTÓW W KOLEKCJI BLANKA

Korpus: Biały, Fronty górne: Czarny Połysk, Fronty Dolne: Klon Szampański, Blat: Marmur Czarny

Przednie fronty są otwierane 
i posiadają uchwyty. Tylne fronty nie 
zawierają uchwytów, mocowane są 
na stałe do tyłu szafki i nie otwierają 
się (stanowią element dekoracyjny). 

Wyspa może być odwrócona 
przodem do salonu – dzięki temu 
w małych mieszkaniach w części 
salonowej zyskujemy dodatkową 
przestrzeń do przechowywania.

Wyspa w kuchni

Rodzinne przygotowywanie obiadu, 
gotowanie ze znajomymi – życie 
domu coraz częściej przenosi się do 
kuchni. Od czasu, kiedy gotowanie 
okrzyknięto stylem życia, wyspa 
kuchenna króluje we wnętrzu, 
będąc wielofunkcyjną przestrzenią 
zarówno w kuchni otwartej, jak 
i zamkniętej. W ofercie kuchni 
modułowych znajdują się 
dedykowane szafki (DPPW 105/65, 
DW45, DW6, DSW 6/3) do 
zabudowy wyspy i półwyspu. Szafki 
te składają się z dwóch rodzajów 
frontów – przedniego i tylnego. 
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BIAŁY POŁYSK

BIAŁY POŁYSK

KLON 
SZAMPAŃSKI

KLON 
SZAMPAŃSKI

SZARY MAT* MARINE WOOD

SZARY MAT* MARINE WOOD

BETON JASNY
ATELIER

BETON JASNY
ATELIER

BETON CIEMNY
ATELIER

BETON CIEMNY
ATELIER

SZARY POŁYSK

SZARY POŁYSK DĄB MODRY

DĄB MODRYCZARNY POŁYSK HIKORA 
NATURALNA

HIKORA 
NATURALNA

CZARNY POŁYSK BUK ARTISAN

BUK ARTISAN

MODRZEW
SIBIU

MODRZEW
SIBIU

DĄB KRAFT
ZŁOTY

DĄB KRAFT
ZŁOTY

Fronty: Grupa I Fronty: Grupa II Fronty: Grupa II

 Fronty z grupy I wykonane są 
z płyty połyskowej lub akrylowej 

o grubości 18 mm, oklejonej 
obrzeżem PCV .

 Fronty z grupy II wykonane są 
z płyty laminownej o grubości 

18 mm, oklejonej obrzeżem 
o grubości 2 mm .

ORZECH LYON

ORZECH LYON

Cena prezentowanego zestawu: 

7550 zł
Akcesoria oraz sprzęt AGD nie zostały wliczone w wycenę.
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Kolekcja Campari Kolekcja Campari

Korpus: Biały, Fronty górne: Hikora Naturalna, Fronty Dolne: Biały Połysk, Blat: Hikora Naturalna

Cena prezentowanego zestawu: 

7520 zł

Nowoczesny design
w smukłej formie

Akcesoria oraz sprzęt AGD nie zostały wliczone w wycenę.

Kolekcja Campari to idealne 
rozwiązanie dla ludzi 
szukających nowoczesnego 
designu w prostej formie . 
To co wyróżnia tą kolekcję, 
to pozioma linia uchwytów 
aluminiowych w szafkach 
stojących. Szafki wiszące otwierają 
się bez zastosowania uchwytów. 
Sprawia to, że cała zabudowa 
wygląda na jednolitą płaską 
powierzchnię. Zestawiając taką 
formę z frontami połyskowymi 
w kolorze białym jesteśmy w stanie 
optycznie powiększyć małą 
i bardzo nieustawną kuchnię, 
nadając jej przy tym nowoczesny 
charakter. Dzięki szerokiej gamie 
szafek nadstawkowych możemy 
maksymalnie wykorzystać 
przestrzeń zabudowując 
ją pod sam sufit.

KOLORYSTYKA FRONTÓW W KOLEKCJI CAMPARI

NOWOŚĆ W kuchni tej zastosowaliśmy wysokie 
i smukłe szafki wiszące – zobacz na stronie 25.
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BIAŁY POŁYSK

BIAŁY POŁYSK

KLON 
SZAMPAŃSKI

KLON 
SZAMPAŃSKI

SZARY MAT* MARINE WOOD

SZARY MAT* MARINE WOODSZARY POŁYSK

SZARY POŁYSK DĄB MODRY

DĄB MODRYCZARNY POŁYSK HIKORA 
NATURALNA

HIKORA 
NATURALNA

CZARNY POŁYSK BUK ARTISAN

BUK ARTISAN

Fronty: Grupa I Fronty: Grupa II

BETON JASNY
ATELIER

BETON JASNY
ATELIER

BETON CIEMNY
ATELIER

BETON CIEMNY
ATELIER

MODRZEW
SIBIU

MODRZEW
SIBIU

DĄB KRAFT
ZŁOTY

DĄB KRAFT
ZŁOTY

Fronty: Grupa II

ORZECH LYON

ORZECH LYON

 Fronty z grupy I wykonane są 
z płyty połyskowej lub akrylowej 

o grubości 18 mm, oklejonej 
obrzeżem PCV .

 Fronty z grupy II wykonane są 
z płyty laminownej o grubości 

18 mm, oklejonej obrzeżem 
o grubości 2 mm .
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Kolekcja Campari Kolekcja Campari

Korpus: biały, Fronty górne: biały połysk/buk artisan, Fronty dolne: biały połysk, Blat: buk artisan. 

Cena prezentowanego zestawu: 

6250 zł
Akcesoria oraz sprzęt AGD nie zostały wliczone w wycenę.

Tip on – bezuchwytowe otwiera-
nie szafek wiszących

Uchwyty w Campari to prawdzi-
wy majstersztyk. Z jednej strony 
aby zachować czyste linie kuchni 
są prawie niewidoczne, a z dru-
giej strony mają przyjemny chłod-
ny dotyk metalu

Listwa Alu do frontów 
szafek dolnych

Uchwyty FE6 do formatek frontowych zmywarek 
oraz frontów zabudowy lodówki ZL6 .

Szafki wiszące otwierane bezuchwytowo 
są dostępne w kuchniach Campari i Blanka.

TYPY UCHWYTÓW W KOLEKCJI CAMPARI

Cena prezentowanego zestawu: 

5410 zł
Akcesoria oraz sprzęt AGD nie zostały wliczone w wycenę.

Korpus: szary, Fronty górne: szary mat, Fronty dolne: Szary mat, Blat i Hpl: Złoty Kraft

Korpus: Biały, Fronty górne: Biały Połysk, Fronty Dolne: Biały Połysk, Blat: Marmur Jasny

NOWOŚĆ W kuchni tej korpus szafek jest 
w modnym szarym kolorze! 

Cena prezentowanego zestawu: 

2580 zł
Akcesoria oraz sprzęt AGD nie zostały wliczone w wycenę.
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Fronty górne: Biały połysk, Fronty dolne: Beton ciemny Atelier, Blat: Biały matowy, HPL: Beton Ciemny Atelier

Cena prezentowanego zestawu: 

8700 zł

Kuchenna 
minimalistka

Akcesoria oraz sprzęt AGD nie zostały wliczone w wycenę.
Wycena nie obejmuje nogi blatu

Minimalizm i prosta forma 
podana w eleganckim stylu, 
tak możemy określić nową 
kolekcję Vella . 
Vella idealnie będzie się 
komponować z nowoczesnym, 
przestronnym wnętrzem. 
Szeroka gama szafek pozwoli 
skomponować funkcjonalną 
zabudowę. Dodatkowym atutem 
kolekcji Vella jest bogata kolorystyka 
frontów, którą można zestawiać 
w indywidualny sposób tworząc 
zachwycającą harmonię stylu. 
Dopełnieniem całości są subtelne, 
połyskowe uchwyty w kolorze 
aluminium lub czarnym.

Kolekcja Vella Kolekcja Vella

KOLORYSTYKA FRONTÓW W KOLEKCJI VELLA
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BIAŁY POŁYSK

BIAŁY POŁYSK

KLON 
SZAMPAŃSKI

KLON 
SZAMPAŃSKI

SZARY MAT* MARINE WOOD

SZARY MAT* MARINE WOODSZARY POŁYSK

SZARY POŁYSK DĄB MODRY

DĄB MODRYCZARNY POŁYSK HIKORA 
NATURALNA

HIKORA 
NATURALNA

CZARNY POŁYSK BUK ARTISAN

BUK ARTISAN

Fronty: Grupa I Fronty: Grupa II

BETON JASNY
ATELIER

BETON JASNY
ATELIER

BETON CIEMNY
ATELIER

BETON CIEMNY
ATELIER

MODRZEW
SIBIU

MODRZEW
SIBIU

DĄB KRAFT
ZŁOTY

DĄB KRAFT
ZŁOTY

Fronty: Grupa II

ORZECH LYON

ORZECH LYON

 Fronty z grupy I wykonane są 
z płyty połyskowej lub akrylowej 

o grubości 18 mm, oklejonej 
obrzeżem PCV .

 Fronty z grupy II wykonane są 
z płyty laminownej o grubości 

18 mm, oklejonej obrzeżem 
o grubości 2 mm .
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Kolekcja Vella Kolekcja Vella

Korpus: biały, Fronty górne: czarny połysk, Fronty dolne: orzech lyon, Blat: czerń wulkaniczna. 

Cena prezentowanego zestawu: 

3822 zł
Akcesoria oraz sprzęt AGD nie zostały wliczone w wycenę.

Cena prezentowanego zestawu: 

5000 zł
Akcesoria oraz sprzęt AGD nie zostały wliczone w wycenę.

Korpus: biały, Fronty górne: biały połysk oraz szary mat, Fronty dolne: szary mat, Blat beton jasny Atelier

Korpus: Biały, Fronty górne: Klon Szampański / Szary Mat, Fronty Dolne: Klon Szampański, Blat: Beton Jasny Atelier

Podnośnik gazowy ułatwia otwiera-
nie szafek wiszących.

Oświetenie Lena Led dostępne 
w trzech kolorach: srebrny, biały, 
czarny.

Fronty witrynowe w szafkach WWPO 
i WOW wyposażone są w szkło piaskowa-
ne o grubości 4 mm.

NOWOŚĆ
W kuchni tej korpus szafek jest 

w modnym szarym kolorze! 
(więcej na stronie 35) 

Cena prezentowanego zestawu: 

4850 zł
Akcesoria oraz sprzęt AGD nie zostały wliczone w wycenę.

Cena prezentowanego zestawu: 

4780 zł
Akcesoria oraz sprzęt AGD nie zostały wliczone w wycenę.
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Kameleon
MiejskiTR

EN
D

Dzisiaj Twoje mieszkanie jest w ciepłych stonowanych barwach, a jutro masz 
ochotę na diametralną zmianę i decydujesz się na zestawienie bieli i szarości.
 

Miejski Kameleon to początek zmiany Twojego dotychczasowego 
wnętrza, a każdą zmianę najlepiej zacząć od serca domu czyli kuchni.
 
Nieoczywiste zestawienie kolorów plus starannie dobrane dodatki zapewnią 
Ci idealną metamorfozę dotychczasowego stylu. Szeroka gama wybarwień 
frontów, zarówno drewnopodobnych 
jak i w kolorach betonów wykreuje 
Twoje wymarzone wnętrze.

Uchwyty są zwieńczeniem każdej kuchni. W zależności od ich koloru 
i kształtu kuchnia może być nowoczesna i ascetyczna lub wręcz przeciwnie 

elegancka i ozdobna. Poniżej przedstawiamy kolekcję uchwytów pasujących 
do kuchni Cuba Libre, Vella i Mohito. 

Wybierz uchwyt
do swojej kuchni

Każda kuchnia Cuba Libre, Vella i Mohito może posiadać dowolny z uchwytów przedstawionych poniżej. 
Wszystkie uchwyty wykonane są z metalu  i mają rozstaw 160 mm. 

Nie ma możliwości wyboru uchwytów w innym rozmiarze.

UCHWYT C1

UCHWYT V1

UCHWYT M1

UCHWYT Z1

UCHWYT L1 UCHWYT L2

ELEGANCKIE UCHWYTY DEDYKOWANE WYŁĄCZNIE DO KUCHNI LORA
Rozstaw uchwytów 96 mm

UCHWYT C2

UCHWYT V2

UCHWYT M2
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BIAŁY POŁYSK

BIAŁY POŁYSK

SZARY MAT**

SZARY MAT**

SZARY POŁYSK

SZARY POŁYSK

CZARNY POŁYSK

CZARNY POŁYSK

Kolekcja Cuba Libre to funkcjonalność 
i nieograniczone możliwości w tworzeniu 
zestawień kolorystycznych . 
Dzięki szerokiej gamie frontów, które składają 
się z trzech paneli, stworzysz niepowtarzalną 
zabudowę kuchenną. Atutem tej kolekcji jest 
panel środkowy B, który odcina zabudowę 
frontów szafek wiszących od stojących. 
W zestawieniu z połyskową bielą lub szarością 
oraz płytą w kolorze ciepłego drewna, 
nawiązuje do modnego w ostatnim czasie 
stylu skandynawskiego.

 Fronty z grupy I wykonane są z płyty 
połyskowej lub akrylowej o grubości 
18 mm, oklejonej obrzeżem PCV .

 Fronty z grupy II wykonane są z płyty 
laminownej o grubości 18 mm, oklejonej 
obrzeżem o grubości 2 mm .

Komponując kuchnię należy wybrać 
kolorystykę trzech paneli:
Panel A – kolor szafek wiszących

Panel B* – kolor szafek stojących – część górna

Panel C – kolor szafek stojących – część dolna

Korpus: Biały, Fronty górne: Biały Połysk, Fronty Dolne: Marine Wood, Blat: Biały Matowy

Kolekcja Cuba Libre Kolekcja Cuba Libre

KOLORYSTYKA FRONTÓW W KOLEKCJI CUBA LIBRE

Panel A 

Panel B

Panel C 

Fronty: Grupa I

HIKORA 
NATURALNA

HIKORA 
NATURALNA

HIKORA 
NATURALNA

KLON 
SZAMPAŃSKI

KLON 
SZAMPAŃSKI

KLON 
SZAMPAŃSKI

MARINE WOOD

MARINE WOOD

MARINE WOOD

DĄB MODRY

DĄB MODRY

DĄB MODRY

BUK ARTISAN

BUK ARTISAN

BUK ARTISAN

Fronty: Grupa II

BETON JASNY
ATELIER

BETON JASNY
ATELIER

BETON JASNY
ATELIER

BETON CIEMNY
ATELIER

BETON CIEMNY
ATELIER

BETON CIEMNY
ATELIER

MODRZEW
SIBIU

MODRZEW
SIBIU

MODRZEW
SIBIU

DĄB KRAFT
ZŁOTY

DĄB KRAFT
ZŁOTY

DĄB KRAFT
ZŁOTY

DĄB LANCELOT

DĄB LANCELOT

DĄB LANCELOT

Cena prezentowanego zestawu: 

4050 zł
Akcesoria oraz sprzęt AGD nie zostały wliczone w wycenę.
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Cena prezentowanego zestawu: 

3880 zł
Akcesoria oraz sprzęt AGD nie zostały wliczone w wycenę.

Korpus: Biały, Fronty górne: Biały połysk, Fronty Dolne: Beton Jasny Atelier / Biały Połysk, 
Blat: Beton Jasny Atelier, HPL: Beton Jasny Atelier

Cena prezentowanego zestawu: 

4580 zł
Akcesoria oraz sprzęt AGD nie zostały wliczone w wycenę. 
W cenę nie zostały wliczone formatki barowe

Korpus: Biały, Fronty górne: Biały Połysk, Fronty Dolne: Biały Połysk / Lancelot, Blat: Dąb Lancelot

Szafki otwarte stojące DK i DKZ 32 DK 
20/213,7 oraz szafki otwarte wiszące 
WK mogą być wykonane z płyty korpu-
sowej białej/szarej oraz  z płyty z Grupy 
II – oprócz frontów z kolekcji Lora oraz 
Mohito, frontów z płyty połyskowej 
oraz z płyty matowej.

Słupek SPP 
Stosując otwartą szafkę DKZ modnie 
zakończysz zabudowę szafek stojących

Kolekcja Cuba Libre Kolekcja Cuba Libre

Korpus: Biały, Fronty górne: szary mat, Fronty Dolne: Buk Aristan/szary mat, Blat: Beton Jasny Atelier. 

Cena prezentowanego zestawu: 

4460 zł
Akcesoria oraz sprzęt AGD nie zostały wliczone w wycenę.

CubaLibre – 
szeroka paleta kolorów
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klasyka
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W wirze pędzącego świata nasz dom jest naszym azylem. 

Tutaj zostawiamy za sobą codzienny zgiełk, wypoczywamy i relaksujemy się 
w cieple rodzinnej atmosfery.

Trend nowoczesna klasyka 
łączy spokojne wybarwienia
frontów kuchennych z nowoczesnym 
wyposażeniem kuchni. 

Nowoczesna
Nowe szafki wiszące wysokie na 108 cm nadadzą Twojej kuchni 

nowoczesnego wyglądu, a przy tym są bardzo pojemne i wygodne.  

Wysokie i smukłe

Tylko w szafkach W 4/1080, W 45/1080 i W 6/1080 
możesz wybrać usłojenie w poziomie lub w pionie! 
Szafka nie występuje w kolekcji Lora i Mohito. 
W środku szafki są trzy półki.

Szafki są dostępne w szerokościach 
40, 45 i 60 cm.

KLON 
SZAMPAŃSKI

MARINE 
WOOD

HIKORA 
NATURALNA
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MODRZEW 
SIBIU

DĄB 
KRAFT ZŁOTY

DOSTĘPNE WYBARWIENIA FRONTÓW

Korpus: Biały, Fronty górne: Hikora Naturalna, Fronty Dolne: Biały Połysk, Blat: Hikora Naturalna

Cena prezentowanego zestawu: 

7550 zł
Akcesoria oraz sprzęt AGD nie zostały wliczone w wycenę.
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BIAŁY
POŁYSK

SZARY
MAT*

SZARY
POŁYSK

CZARNY
POŁYSK

Fronty: Grupa I
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Kolekcja Lora Kolekcja Lora

Biały Beż Szary

KOLORYSTYKA FRONTÓW W KOLEKCJI LORA

Lora to kuchnia pełna uroku, 
nada każdemu wnętrzu ciepłą 
i przyjemną atmosferę . 
Kolekcja ta to rozwiązanie 
dla ludzi zmęczonych pędem 
za nowoczesnością. Na pierwszy 
plan wysuwają się foliowane, 
matowe fronty z dekoracyjnym 
subtelnym frezowaniem. 
Dopełnieniem Kuchni Lora są 
witryny z ozdobnymi szprosami, 
w których świetnie wyglądają 
opcjonalne podświetlane szklane 
półki. Całość ozdabiają ażurkowe 
metalowe uchwyty w kolorze 
złotym lub czarnym.

Korpus: biały, Fronty górne: biały, Fronty dolne: biały, Blat: dąb lancelot, HPL: Dąb Lancelot.

Cena prezentowanego zestawu: 

4600 zł
Akcesoria oraz sprzęt AGD nie zostały wliczone w wycenę.

Fronty w kuchni Lora 
wykonane są  
z foliowanej płyty MDF  
o grubości 16 mm

Korpus: biały, Fronty górne: beż, Fronty dolne: beż Blat: dąb arlington.

Cena prezentowanego zestawu: 

6320 zł

Nowoczesna klasyka

Akcesoria oraz sprzęt AGD nie zostały wliczone w wycenę.

NOWOŚĆ Złote uchwyty wspaniale pasują 
do klasycznej linii kuchni Lora

Uchwyty w kuchni Lora dostępne 
są w kolorze czarnym i złotym.
Rozstaw uchwytów 96 mm

UCHWYT L1

UCHWYT L2



28 29

Kolekcja Lora Kolekcja Lora

Uchwyty L2 – gałki

Cena prezentowanego zestawu: 

5860 zł
Akcesoria oraz sprzęt AGD nie zostały wliczone w wycenę.

Korpus: biały, Fronty górne: biały, Fronty dolne: biały Blat: dąb lancelot, HPB: Dąb Lancelot.

Cena prezentowanego zestawu: 

6530 zł
Akcesoria oraz sprzęt AGD nie zostały wliczone w wycenę.

Korpus: biały, Fronty górne: szary, Fronty dolne: szary Blat: biały matowy

Fronty szare w kolekcji Lora to kwintesencja nowoczesnej klasyki.  
Idealne rozwiązanie dla osób poszukujących połączenia zimnej szarości  
z ponadczasową linią frezowanych frontów.

Szafki Cargo ułatwiają przechowywa-
nie artykułów spożywczych.

Metalowe ażurkowe uchwyty 
w kolorze czarnym – rozstaw 96 mm.

Szuflady samodomykające się Starmotion. 
Szuflady objęte są  dożywotnią gwarancją. Opcjonalnie podświetlone witryny.
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Kolekcja Mohito Kolekcja Mohito

Zestawienie frontów ramkowych 
w ciepłych odcieniach, 
połączonych z gładkimi 
połyskowymi frontami 
podkreśli elegancki charakter 
tej kuchni . Modne motywy 
drewna nadzadzą przytulny 
charakter każdemu wnętrzu, 
bez względu na to, czy będzie 
to duży aneks kuchenny połączony 
z salonem, czy małe osobne 
pomieszczenie kuchenne.

 Fronty ramkowe Mohito wykonane są 
z ramiaka płyty laminownej o grubości 18 mm, 

wypełnionego formatką z płyciny laminowanej 
o grubości 8 mm .

 Fronty połyskowe i matowe kuchni Mohito 
wykonane są z płyty połyskowej lub akrylowej 

o grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem PCV .

Kolekcja Mohito-kuchnia 
inspirowana kolorami natury

Cena prezentowanego zestawu: 

5200 zł
Akcesoria oraz sprzęt AGD nie zostały wliczone w wycenę.

Korpus: Biały, Fronty górne: Modrzew Sibiu, Fronty Dolne: Modrzew Sibiu, Blat: Czerń Wulkaniczna
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MODRZEW SIBIU DĄB AMERYKAŃSKI DĄB DZIKI
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MODRZEW SIBIU DĄB AMERYKAŃSKI DĄB DZIKIBIAŁY POŁYSK SZARY MATSZARY POŁYSK CZARNY POŁYSK

KOLORYSTYKA FRONTÓW W KOLEKCJI MOHITO Fronty ramkowe
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Kolekcja Mohito

Cena prezentowanego zestawu: 

5190 zł
Akcesoria oraz sprzęt AGD nie zostały wliczone w wycenę.

Korpus: Biały, Fronty górne: Modrzew Sibiu, Fronty dolne: Modrzew Sibiu, Blat: szary Galaxy, Hpl: szary Galaxy

Korpus: Szary, Fronty górne: Szary Mat, Fronty Dolne: Dąb Dziki, Blat: Beton Jasny Atelier

Słupek z wysoko umieszczo-
nym piekarnikiem podnosi 
komfort użytkowania.

Szafki narożne to pojemne 
miejsce do przechowywania 
artykułów spożywczych oraz 
akcesoriów kuchennych.

Szafki dolne 
wykonane z płyty 
korpusowej o 
grubości 16 mm 
wyposażone są 
w jedną półkę.

Szafki górne 
wykonane z płyty 
korpusowej 
o grubości 16 mm 
wyposażone są 
w dwie półki.

Regał zakończeniowy 
SKS 30.

Korpus szafki SKS 30 
dostępny jest  
w kolorze białym lub 
szarym korpusowym.

Panel boczny 
dostępny jest  
w kolorystyce frontów  
ze wszystkich kolekcji.

W kolekcji Mohito szafka SKS 30 zawiera 
3 fronty ramkowe.

Posiadasz otwartą przestrzeń typu open 
space, twój salon łączy się z aneksem 

kuchennym, a Ty nie masz pomysłu jak 
elegancko zakończyć zabudowę kuchenną.

Idealnym rozwiązaniem będzie wysoki regał 
SKS 30, który można zamontować do boku 

szafki wysokiego słupka.

Przykładowa aranżacja z użyciem wysokiego 
regału jest na str 30.

Kolekcja Mohito

Cena prezentowanego zestawu: 

4430 zł
Akcesoria oraz sprzęt AGD nie zostały wliczone w wycenę.



Złoty środek – czyli jak wszystko zmieścić

Blaty HPL – laminat wypełniający przestrzeń między szafkami

Blat kuchenny oprócz funkcji 
typowo roboczej, praktycznej 

pełni też w kuchni rolę 
dekoracyjną. Dlatego warto 

go dobrać stylistycznie 
i kolorystycznie do mebli 

i wystroju wnętrza. 

Czerń wulkaniczna

Dąb Lancelot

Mozaik 
szary

Sahara

Szary GalaxyDąb Kraft złoty Marmur jasny

Podane ceny są cenami za 1 mb. Opłata za transport blatów dłużycowych wynosi 128 zł. (Blaty powyżej 2,4 mb do maksymalnie 3,2 mb.) 
*Cena za metr bieżący blatu o grubości 38 mm i głębokości 600 mm, krawędzie oklejone PCV. ** Cena za metr bieżący blatu o grubości 38 mm i głębokości 
powyżej 600 mm do 1200 mm, krawędzie oklejone PCV. Cena za frezowanie blatu – 174 zł na tzw „kij hokejowy” – w zestawie komplet okuć. Frezowanie 
blatu umożliwia łączenie blatów bez zastosowania listwy łączącej. Wycinanie kształtu w krawędzi blatu 100 mm –17 zł. Nie ma możliwości połączenia 
oryginalnie zaoblonej części blatu z wyciętym pół łukiem. Minimalny promień oklejenia frezowanego łuku wynosi 100 mm. Uwaga. Możliwość oraz cena 
transportu blatów powyżej 700 mm głębokości ustalane są indywidualnie ze względu na ograniczenia spedytora.

Podane ceny są cenami brutto za 1 mb. 
Okładzina HPL ma szerokość 595 mm i jest sprzedawana w pełnych metrach bieżących – w odcinkach 2 lub 4 metrowych.

 Przestrzeń między szafkami powinna być zabezpieczona materiałem odpornym na wysoką temperaturę 
 i wodę. Jednym z nowych rozwiązań są płyty HPL dostępne w kolorach dopasowanych do blatu. 

Mozaik szary 113,-

Beton jasny Atelier 113,-

Szary Galaxy 113,-

Dąb Arlington

Dąb Kraft złoty

Buk Artisan 113,-

113,-

113,-

Dąb Lancelot 113,-Beton ciemny Atelier 113,-

113,-Czerń wulkaniczna

Dąb Arlington Beton jasny Atelier

Buk Artisan Beton ciemny Atelier
163,-*/284,-**

203,-*/525,-** 203,-*/525,-** 203,-*/525,-**

203,-*/284,-**

203,-*/480,-**

163,-*/284,-**

203,-*/525,-**203,-*/525,-**

203,-*/495,-**

203,-*/382,-**

203,-*/525,-**

203,-*/495,-**

203,-*/525,-**

163,-*/284,-**

Biały matowy

BLAT HIKORA NATURALNA BLAT MARMUR CZARNY BLAT SZARY KSIĘŻYCOWY KOLOR KORPUSU BIAŁY KOLOR KORPUSU SZARY

NOWOŚĆNOWOŚĆNOWOŚĆ NOWOŚĆ
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układ dwurzędowy

Podłoga

Blat

Oświetlenie

Meble

10%

10%
5%

30%

Robocizna
25%

Jak to zrobić by mieć pewność że zmieścimy się w budżecie? 
Co oprócz zabudowy meblowej i sprzętu AGD trzeba uwzględnić? 

Oto kilka wskazówek. Ocena wydatków związanych z urządzaniem lub remontowaniem 
kuchni to jeden z najtrudniejszych etapów. 

Meble 
Na zabudowę kuchenną wraz z ak-
cesoriami takimi jak kosze cargo, 
zlewy, baterie, sortowniki na odpady 
itp, zaplanować należy średnio 30% 
budżetu.

Robocizna
Praca fachowców ma spory udział 
w budżecie kuchennym. Jeśli 
montaż mebli zlecimy specjali-
stycznej firmie to robocizna może 
wynieś nawet 25% budżetu. Sporą 
część tej sumy można zaoszczę-
dzić montując meble samodziel-
nie. Pomoc przyda się natomiast 
przy podłączeniach hydraulicz-
nych, energetycznych i gazowych.    

Sprzęt AGD
Na urządzenia typu płyta grzewcza, 
piekarnik, lodówka, zmywarka, 
okap, trzeba przewidzieć około 15% 
ogólnego budżetu. Spore znacze-
nie ma tutaj marka i klasa sprzętu. 
Im bardziej nowoczesne rozwiąza-
nia tym kwoty za sprzęt wyższe.

Blat
Blat do zabudowy kuchennej jest 
sprzedawany oddzielnie. Jego koszt 
w zależności od materiału kształtuje 
się w granicach 10% wartości nowej 
kuchni. Blat sprzedawany jest na 
metry lub w całych wstęgach. 

Podłoga
Kolejnym elementem, który 
musimy ująć w kuchennym 
budżecie jest podłoga. Na jej 
wykończenie trzeba przezna-
czyć, w zależności od wybra-
nych materiałów, około 10% 
budżetu. 

Oświetlenie
Na oświetlenie wydamy w kuchni 
około 5% budżetu. Warto jednak 
ponieść te koszty, gdyż dobre 
doświetlenie blatu przez LED-y 
podszafkowe znacząco podnie-
sie komfort pracy, a oświetlenie 

wewnętrzne w witrynach będzie 
miało ogromny wpływ na estety-
kę kuchni. 

Przestrzeń  
między szafkami
Na wykończenie przestrzeni mię-
dzy szafkami jest kilka sposobów. 
Najbardziej popularny to płytki ce-
ramiczne lub panele szklane z na-
drukiem. Od niedawna stosowane 
są w to miejsce także płyty HPL 
w wybarwieniach identycznych 
z blatem. Koszt tych materiałów 
należy szacować na poziomie 5% 
budżetu. 

kuchenny budżetZaplanuj
kuchni
Układ

Pomocna dłoń! 
Wybór nowej kuchni to z jednej strony przyjemność ale z drugiej spore wyzwanie. 
Aby ułatwić Ci zaprojektowanie wymarzonych mebli, ich zakup oraz montaż, 
na następnych stronach zawarliśmy wiele cennych informacji.  

W przypadku niewielkich kuchni stanowiących odręb-
ne pomieszczenie najczęściej spotykanym rozwiąza-
niem jest zabudowa w linii prostej, wzdłuż jednej ze 
ścian. Taką zabudowę potocznie nazywamy “I”. Przy 
takim układzie wszystkie strefy robocze następują po 
sobie. Warto jednak pamiętać by rozdzielał je blat. 

W nieco większych wnętrzach stosowana jest najczę-
ściej zabudowa dwurzędowa wzdłuż przeciwległych 
ścian. Należy jednak pamiętać, że minimalna odległość 
między nimi to 240 cm. Umożliwi to swobodne otwie-
ranie drzwiczek po obu stronach zabudowy jednocze-
śnie. W przypadku zabudowy w stylu podwójnego „I” 
jedna część zabudowy powinna być przeznaczona na 
strefę zapasów i zmywania a druga na strefę gotowania.  

W przypadku, gdy kuchnia stanowi aneks w poko-
ju dziennym, a przestrzeń nie jest zbyt ograniczona, 
najbardziej optymalną formą zabudowy jest kształt 
litery “L” lub “U”. Pozwala to maksymalnie wykorzystać 
narożniki i ustawić stół lub wyspę. Przy zabudowie w 
literę “L” jedna część szafek powinna być przeznaczo-
na na strefę zapasów, a druga na strefę zmywania i 
gotowania. Przy układzie “U” każda ze stref powinna 
być na innej ścianie. 

Kształt kuchennej zabudowy 
i układ stref uzależniony jest 
w dużej mierze od wymiarów 
i układu wnętrza. 

układ „L”

układ „U”

układ jednorzędowy



Kiedy nowa kuchnia zostanie dostarczona, należy sprawdzić 
czy przesyłka zawiera wszystkie potrzebne elementy. Najła-
twiej porównać to z listą z zamówienia. Nie należy rozpoczy-
nać demontażu starej kuchni, zanim wszystkie nowe ele-
menty nie będą w komplecie. Paczki z meblami i sprzętem 
AGD warto ułożyć w kolejności w jakiej mają być montowa-
ne. Przed rozpoczęciem prac należy odłączyć w pomiesz-
czeniu wszystkie media, zakręcić dopływ prądu, wody i gazu. 

Narzędzia
Większość instrukcji montażowych zawiera informację 
o potrzebnych do danego elementu narzędziach, nie 
mniej jednak warto zrobić jedną wspólną listę i skomple-
tować wszystko za jednym razem. Na liście powinny się 

Zrób to sam
czyli wszystko o montażu

Kuchnie modułowe przeznaczone do samodzielnego montażu 
są dostarczane do odbiorcy w paczkach. Jeśli decydujemy się 
na własnoręczne wykonanie całej zabudowy powinniśmy prace 
podzielić na etapy i dobrze się do nich przygotować. 
Nieprawidłowe skręcenie, sklejenie czy zamontowanie, może się 
łączyć ze zniszczeniem elementu lub całej bryły, a co za tym idzie 
z dodatkowymi kosztami i czasem oczekiwania. 

znaleźć m.in.: ołówek, miarka, wiertarko-wkrętarka, pozio-
mica, śrubokręt płaski, śrubokręt krzyżak, piła kątowa, piła 
ręczna, młotek gumowy, ścisk stolarski. Przydać się może 
także piła tarczowa i wycinarka – do wycięcia otworu na 
baterię w zlewie. Część narzędzi uzależniona jest od ro-
dzaju ścian, do których meble będą montowane. Warto 
to ustalić przed rozpoczęciem montażu i na tej podstawie 
dobrać odpowiednie elementy mocujące. 

Rozplanowanie
Mając skompletowane meble, sprzęty i narzędzia można 
przystąpić do naszkicowania kuchni na ścianach. Warto 
w tym celu nanieść ołówkiem poszczególne wymiary, 
sprawdzając przy tym czy rozmieszczenie dopływu wody 
i gazu, doprowadzenie prądu oraz położenie otworów 
wentylacyjnych pokrywają się z planem. Dobrze jest też 

z pomocą poziomicy zaznaczyć miejsca, w których zosta-
ną zamontowane listwy do powieszenia szafek, pamięta-
jąc że minimalna przestrzeń między blatem a dołem gór-
nych szafek to 56 cm. 

Montaż korpusów
Aby prace przebiegały sprawnie należy w pierwszej kolej-
ności zmontować obudowy szafek ściennych, zgodnie 
z instrukcją montażu. Jeśli w kuchni ma się znaleźć szafka 
narożna to od niej dobrze jest zacząć mocowanie. Kolejne 
szafki łatwiej będzie wówczas dopasować. Po zawiesze-
niu wszystkich górnych elementów można zacząć mon-
towanie korpusów dolnych szafek stojących. Pamiętając 
o załączonych instrukcjach. Ustawienie również zaczyna-
my od narożnika wyrównując poziom poprzez regulację 
nóg. Gdy obudowy szafek są już na swoich miejscach, 
pora na montaż blatów, zlewu, oświetlenia i sprzętu AGD. 

Blat, zlew, kuchenka
Przed nawierceniem i zamontowaniem blatu warto się 
upewnić że ma on odpowiednie wymiary. Wycinanie 
otworów w blacie pod zlew lub płytę grzewczą warto po-
wierzyć stolarzowi gdyż czynność ta wymaga wprawy 
i odpowiedniego sprzętu. Krawędzie wyciętego otworu 
należy zabezpieczyć silikonem sanitarnym lub innym 
środkiem chroniącym przed wilgocią. Pora na przytwier-

dzenie blatu, montaż sprzętu AGD i oświetlenia. Wszystko 
powinno się odbyć zgodnie z instrukcjami. Przyłącza 
wodne, gazowe i elektryczne należy zlecić wykwalifiko-
wanym specjalistom. 

Montaż półek, szuflad, 
drzwi, gałek i uchwytów 
Kolejny etap to zamontowanie w szafkach prowadnic 
szuflad, mocowań półek i zawiasów do drzwi. Tu także na-
leży przestrzegać instrukcji załączonych do poszczegól-
nych akcesoriów. Na końcu przymocowuje się gałki 
i uchwyty oraz montuje wyposażenie wewnętrzne szafek. 
W dalszej kolejności należy przykręcić zawiasy do drzwi, 
przymocować je do korpusów i wyrównać ułożenie drzwi 
za pomocą śrub na zawiasach. Kolejno trzeba teraz skrę-
cić szuflady i wsunąć je na prowadnice w korpusie. Zwień-
czeniem wszystkich prac jest montaż cokołu. 

Pielęgnacja szafek 
Aby cieszyć się jak najdłużej samodzielnie zmontowaną 
kuchnią należy ją odpowiednio pielęgnować. Do czysz-
czenia drzwi, powierzchni drewnianych i wnętrza szafek 
najlepiej używać miękkiej, wilgotnej szmatki. Należy uni-
kać środków zawierających amoniak lub alkohol, środków 
wybielających oraz o właściwościach ściernych. Warto też 
osuszać blat po każdym zachlapaniu. 
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Nikt lepiej od właściciela nie wie jak powinna wyglądać kuchnia 
i jakie potrzebne są w niej funkcje. Ale zanim zabierzemy się za 
projektowanie, wybór szafek, sprzętu czy dekoracji warto poznać 
kilka zasad, które pozwolą nam to zrobić „zgodnie ze sztuką”. 

1. Rozmiar
Zwymiarowanie pomieszczenia to podstawa. Najlepiej wymiary 
przenieść na kartkę w kratkę w skali 1 kratka = 10 cm. Trzeba przy 
tym uwzględnić wszystkie skosy i wypusty w ścianach, a także 
okna i drzwi. Należy też zaznaczyć gniazdka elektryczne, ujęcie 
wody i odpływ, a także doprowadzenie gazu, jeśli takie jest. War-
to też zaznaczyć komin. Te przyłącza wyznaczą nam rozmiesz-
czenie sprzętu, chyba, że planujemy je przenieść licząc się z kosz-
tem remontu.

2. Zlew i spółka
Umiejscowienie zlewu ma bezpośredni wpływ na komfort pracy 
w kuchni, dlatego warto go zaplanować w ciągu szafek, tak by 
nie stykał się bokiem ze ścianą. Umożliwi to swobodny dostęp 
i nie doprowadzi do zachlapania ściany. Jeśli zlew ma być zloka-
lizowany pod oknem to należy zwrócić uwagę na ułożenie bate-
rii w taki sposób by nie blokowała otwarcia okna.

3. Płyta grzewcza
Podobnie jak zlew, płyta nie powinna być przystawiona bokiem 
do ściany ani szafki narożnej. Może to bowiem doprowadzić do 
zachlapania lub zniszczenia poprzez wysoką temperaturę wy-
twarzaną podczas gotowania.

4. Piekarnik
Jeśli piekarnik nie jest zintegrowany z płytą grzewczą warto go 
umieścić oddzielnie. Dostęp do obu urządzeń będzie wówczas 
łatwiejszy. Gdy tylko jest taka możliwość dobrze jest umieścić 
piekarnik na wysokości blatu – nie trzeba będzie się wówczas 
schylać by coś do niego włożyć. 

5. Blat roboczy
W przypadku blatu podstawowa zasada brzmi – im więcej tym 
lepiej. Dobrze jest zaplanować przynajmniej 40 cm po jednej 
stronie kuchenki by móc odstawić gorące garnki i patelnie. War-
to też wiedzieć że blat ma standardowo głębokość 60 cm a szaf-
ki 54 cm. Dzięki temu łatwo ukryć idące z tyłu instalacje.     

6. Szafki wiszące
Umiejscowienie szafek wiszących zależy od wzrostu osoby przygo-
towującej posiłki. Wysokość na jakiej powinny być zawieszone musi 
być dobrana tak, by szafki nie przysłaniały blatu roboczego. Minimal-
na odległość między szafkami wiszącymi a blatem to 56 cm. 

7. Okap
Żeby w kuchni nie gromadziła się nadmierna wilgoć 
należy nad kuchenką zamontować okap lub pochła-
niacz. Wysokość na jakiej powinno być zamontowane 
urządzenie zależy od indywidualnych wytycznych 
producenta. 

8. Szuflady
Sięganie po garnki, patelnie i inne przybory niezbędne 
podczas gotowania będzie prostsze, gdy te zostaną 

umieszczone w wysuwanych szufladach. Dotyczy to także zapa-
sów żywności i przypraw. Sprawdzą się tu zarówno tradycyjne 
szuflady jak i wysuwane kosze Cargo. Warto je umieścić w pobliżu 
płyty grzewczej, gdzie najczęściej są potrzebne.

Narożnik
Jeśli zabudowa kuchenna kończy się w narożniku to ostatnia 
szafka nie powinna dolegać bezpośrednio do ściany. Należy 
w tym miejscu zamontować listwę wykończeniową, która umoż-
liwi pełne otwarcie drzwiczek, wysunięcie szuflad czy koszy. 

Projektowanie kuchni
– 10 rzeczy, o których warto pamiętać! 

Kuchnia Vella 



1) PANELE BOCZNE 36/58
 wysokość 36 cm, 
 głębokość 58 cm (Lora 56 cm)
 Wykonane z płyty frontowej

2) SZAFKI NADSTAWKOWE (SYMBOL: WOG)
 wysokość 36 cm, 
 głębokość 58 cm 
 Pozostała charakterystyka jak Szafki wiszące otwierane do góry – Punkt 19

3) PANELE BOCZNE 203,7/58
 wysokość 203,7 cm, 
 głębokość 58 cm (Lora 56 cm)
 Wykonane z płyty frontowej

4) SŁUPKI (SYMBOL: ZL, SPD, SPP, SPM)
 wysokość 213,7 cm (w tym nóżki 10 cm), 218,7 cm (w tym nóżki 15 cm)
 głębokość 58 cm 

5) SZAFKI OKAPOWE (SYMBOL: WO 6 SLIM 6/50)
 wysokość 50 cm
 głębokość 32 cm
 szerokość 60 cm
 Szafka dedykowana pod okap MANAM dostępny na str. 33. 

6) PANELE BOCZNE
 wysokość 36 cm
 głębokość 32 cm (Lora 30 cm)
 Wykonane z płyty frontowej

7) SZAFKI WISZĄCE OTWIERANE NA BOK 
(SYMBOL: W, WS*)

 korpus szafek wiszących wykonany jest z płyty laminowanej 
o grubości 16 mm w kolorze białym lub szarym

 standardowa wysokość szafek wiszących – 72 cm 
 głębokość szafek wiszących 32 cm (liczone z frontem)
 wyposażenie każdej szafki wiszącej stanowią zawieszki regulowane 

w dwóch płaszczyznach, co umożliwia niwelację nierówności ściany
*Szafki WS 6/72 oraz WS 8/72 w standardzie zawierają dwupoziomową 
ociekarkę do naczyń w kolorze białym

8) PANELE BOCZNE
 wysokość 72 cm
 głębokość 32 cm (Lora 30 cm)
 Wykonane z płyty frontowej

9) WITRYNY WISZĄCE (SYMBOL: WOW, WWPO)
 korpus witryn wiszących wykonany jest z płyty laminowanej 

o grubości 16 mm w kolorze białym lub szarym
 w witrynach kolekcji CAMPARI, CUBA LIBRE, MOHITO i VELLA 

stosowane jest standardowo szkło piaskowane, w witrynach 
kolekcji LORA szkło przezroczyste. 

 szafki otwierane do góry wyposażone są w podnośniki gazowe.
 w kolekcji CAMPARI dodatkowo szafki te wyposażone są  

w mechanizm typu TIP-ON w górnym froncie
 wyposażenie każdej szafki wiszącej stanowią zawieszki regulowane 

w dwóch płaszczyznach, co umożliwia niwelacje nierówności ściany

10) HPL
  Laminat w kolorze blatu wypełniający przestrzeń 
 między szafkami  ma wysokość 595 mm
 Możliwość zamawiania w odcinkach 2 m i 4 m

11) BLATY
 grubość blatu 38 mm
 głębokość blatu 60 cm lub 120 cm

12) COKOŁY
  W standardzie cokół o wysokości 10 cm przedni wykonany 
 z płyty korpusowej w kolorze białym lub szarym dołączany jest  
 do każdej szafki stojącej. 
Cokół boczny należy dokupić oddzielnie.
 
Opcjonalnie dostępne są następujące cokoły:
 wysokość 10 cm lub 15 cm; długość 200 cm

dostępność: 
  PCV – srebrny, biały, czarny
  z płyty korpusowej – biały
 z płyty frontowej – w kolorach frontów za wyjątkiem kuchni Lora

13) SZAFKI WYSPOWE  
(SYMBOL: DPPW 105/65, DW 45, DW 6, DSW 6/3)

 korpus szafek wyspowych, stojących wykonany jest z płyty 
laminowanej o grubości 16 mm w kolorze białym lub szarym

 standardowa wysokość szafek stojących to 82 cm (w tym nóżki 10 cm) 
lub 87 cm (w tym nóżki 15 cm)

 głębokość szafek stojących to 56 cm (liczone jako front przedni, 
korpus i front tylni) 

 szafki zawierają dodatkowy front bez uchwytów umiejscowiony 
z tyłu szafki, mocowany jako element stały

14) FORMATKI POGRUBIANE 
 formatka wykonana z płyty frontowej o grubości 36 mm
 formatka każdorazowo wykonywana według indywidualnego zamówienia. 
 Nie stanowią standardowej oferty mebli paczkowanych, formatki 

pogrubiane dostępne są w ograniczonej kolorystyce

15) SZAFKI Z SZUFLADAMI (SYMBOL: DS)
 szafki dostępne z jedną lub z trzema szufladami do wyboru:
 standardowe szuflady Metalbox
 opcjonalne samodomykające się szuflady Starmotion
 korpus szafek stojących wykonany jest z płyty laminowanej 

o grubości 16 mm w kolorze białym lub szarym 
 standardowa wysokość szafek stojących to 82 cm (w tym nóżki 

10 cm) lub 87 cm (w tym nóżki 15 cm)
 głębokość szafek stojących to 54 cm (liczone z frontem)

16) SZAFKI STOJĄCE (SYMBOL: D, DZ)
 korpus szafek stojących wykonany jest z płyty laminowanej 

o grubości 16 mm w kolorze białym lub szarym
 standardowa wysokość szafek stojących to 82 cm 

(w tym nóżki 10 cm) lub 87 cm (w tym nóżki 15 cm)
 głębokość szafek stojących to 54 cm (liczone z frontem)

17) PANELE BOCZNE
 wysokość 72 cm
 głębokość 58 cm (Lora 56 cm)
 wykonane z płyty frontowej

18) NÓŻKI REGULOWANE
 wysokość nóżek regulowanych 10 lub 15 cm

19) SZAFKI WISZĄCE OTWIERANE DO GÓRY 
(SYMBOL: WO, WPO)

 korpus szafek wiszących wykonany jest z płyty laminowanej 
o grubości 16 mm kolorze białym lub szarym

 standardowa wysokość szafek wiszących 36 cm i 72 cm 
 głębokość szafek wiszących 32 cm (liczone z frontem)
 wyposażenie każdej szafki wiszącej stanowią zawieszki regulowane 

w dwóch płaszczyznach co umożliwia niwelacje nierówności ściany
 szafki otwierane do góry wyposażone są w podnośniki gazowe.

W kolekcji CAMPARI dodatkowo szafki te wyposażone są w mecha-
nizm typu TIP-ON

20) PANELE BOCZNE WYSPOWE 72/56 
 wysokość 72 cm, 
 głębokość 56 cm (Lora 52 cm)
 Wykonane z płyty frontowej
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SZAFKI NAROŻNE (SYMBOL: DPP, DNPP)
SZAFKA DPP 105 – wymiar po blacie 105/65. wymiar korpusu 85/61
SZAFKA DPP 110 – wymiar po blacie 110/65. wymiar korpusu 90/61
SZAFKA DNPP – wymiar po blacie 90/90, wymiar korpusu 86/86

SZAFKI OTWARTE STOJĄCE (SYMBOL: DK, DKZ) 
SZAFKA ZAKOŃCZENIOWA DKZ 
 szerokość 31,8 cm
 głębokość 54 cm
Szafki otwarte stojące DKZ mogą być wykonane z płyty korpusowej 
białej lub szarej oraz płyty frontowej – oprócz frontów z kolekcji Lora, 
frontów z płyty połyskowej oraz z płyty matowej.

SZAFKA OTWARTA STOJĄCA DK
 szerokość 15 cm lub 20 cm
 głębokość 54 cm
Szafki otwarte stojące DK mogą być wykonane z płyty korpusowej 
białej lub szarej oraz płyty frontowej – oprócz frontów z kolekcji Lora, 
frontów z płyty połyskowej oraz z płyty matowej.

SZAFKA OTWARTA WISZĄCA WK (SYMBOL: WK)
 szerokość 15 cm lub 20 cm
 głębokość 30 cm
Szafki otwarte wiszące WK mogą być wykonane z płyty korpusowej 
białej lub szarej oraz płyty frontowej – oprócz frontów z kolekcji Lora, 
frontów z płyty połyskowej oraz z płyty matowej.

SZAFKA

Kuchnia od kuchni
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Akcesoria dodatkowe

117,- 344,-
Dopłata do szafki za jedną 
szufladę samodomykającą 
się (niezależnie od wymiaru 
szafki i rodzaju frontu.

Dopłata do szafki za trzy 
szuflady samodomykającą 
się (niezależnie od wymiaru 
szafki i rodzaju frontu.

SZUFLADY SAMODOMYKAJĄCE SIĘ STARMOTION
Istnieje możliwość 
zakupu kompletu szuflad 
samodomykających 
się Starmotion. 
Cena zawiera prowadnicę 
Starmotion wraz z tylnikiem 
i dnem szuflady.

Szuflady niskiej  –  219 zł
Szuflady średniej  –  229 zł
Szuflady wysokiej  –  233 zł

Szuflady samodomykające się Starmotion. 
Szuflady objęte są  dożywotnią gwarancją. 

WKŁADY DO SZUFLAD

PÓŁKA OBROTOWA ¾ – PRZEZNACZONA DO SZAFKI DNPP 9

SERVO DRIVE

Biały wkład na do szuflady Metalbox o szerokości:
40 cm – 27 zł     80 cm – 47 zł
50 cm – 31 zł    90 cm – 52 zł
60 cm – 36 zł  

DRUCIANA Z TWORZYWA – GRAFITOWA

Szary wkład do szuflad Starmotion 
o szerokości:
40 cm – 47 zł    80 cm – 66 zł
50 cm – 50 zł    90 cm – 73 zł
60 cm – 59 zł

SERVO DRIVE UNO 

Elektryczne wspomaganie 
otwierania szuflady 
[zastosowanie w szafkach 
DZS6 oraz DZS8

902,-

211,- 465,-

Półka CORNER 
OPTIMA BIAŁA 
Prawa

Półka CORNER 
OPTIMA BIAŁA 
Lewa

Szafka narożna 
DPP 110 Lewa

Szafka narożna 
DPP 110 Prawa

805,-*+

+ 805,-*

PÓŁKI WYSUWANE DO SZAFKI NAROŻNEJ

Listwa boczna (prawa/lewa)

Listwa kątowa

Listwa szczelinowa 24,-

24,-

24,-

LISTWY DO BLATÓW

WIENIEC Z INTEGROWANYM OŚWIETLENIEM***

COKOŁY

Wieniec wraz z pojedyńczym 
LED do szafki:
30 cm – 91 zł, 40 cm – 94 zł 
45 cm – 95 zł, 50 cm – 96 zł 
60 cm – 99 zł

Wieniec wraz z pojedyńczym LED 
do szafki: 
WNPP 6/72 – 113 zł
WNPP 65/72 – 113 zł

Wieniec wraz z pojedyńczym 
LED do szafki: 
WNW 6/72 – 113 zł

Wieniec wraz z podwójnym 
LED do szafki:
80 cm – 163 zł, 
90 cm – 165 zł

Półka szklana szafki:
WW 3/72 – 43 zł
WW 4/72 – 47 zł
WW 6/72 – 53 zł
WW 8/72 – 56 zł

Opcjonalnie dostępne są cokoły o długości 2 mb: 
Z płyty korpusowej – kolor biały/szary – grubość 16 mm 
Z płyty frontowej – grubość 18 mm – w kolorystyce frontów (nie dotyczy kuchni Lora).

Hamulec 
do szuflad

20,-

Standardowo każda szafka wyposażona jest w COKÓŁ PRZEDNI o wysokości 10 cm wykonany z białej płyty korpusowej.

ŁĄCZNIK
COKOŁÓW 
wraz z uszczelką

ZAKOŃCZENIE
COKOŁU
wraz z uszczelką

Przy wyborze nóżek o wysokości 15 cm należy dokupić cokół o wysokości 15 cm.

COKÓŁ DŁ 200 cm, WYSOKOŚĆ 100 mm
PCV W KOLORZE INOX – 85 zł
PCV W KOLORZE BIAŁYM – 64 zł
PCV W KOLORZE CZARNYM – 47 zł

COKÓŁ DŁ 200 cm, WYSOKOŚĆ 150 mm
PCV W KOLORZE INOX – 102 zł
PCV W KOLORZE BIAŁYM – 99 zł
PCV W KOLORZE CZARNYM – 95 zł

COKÓŁ BOCZNY WYSOKOŚĆ 100 mm
Z PŁYTY  W KOLORZE BIAŁYM/SZARYM – 21 zł
Z PŁYTY  W KOLORZE FRONTU (OPRÓCZ LORY) – 24 zł
Z PŁYTY  POŁYSKOWEJ – 35 zł

COKÓŁ BOCZNY WYSOKOŚĆ 150 mm
Z PŁYTY  W KOLORZE BIAŁYM/SZARYM – 24 zł
Z PŁYTY  W KOLORZE FRONTU (OPRÓCZ LORY)  – 28 zł
Z PŁYTY  POŁYSKOWEJ SZAREJ  – 40 zł

COKÓŁ DŁ 200 cm, WYSOKOŚĆ 100 mm
Z PŁYTY W KOLORZE BIAŁYM/SZARYM – 38 zł
Z PŁYTY W KOLORZE FRONTU (OPRÓCZ LORY) – 47 zł
Z PŁYTY POŁYSKOWEJ – 85 zł

COKÓŁ DŁ 200 cm, WYSOKOŚĆ 150 mm
Z PŁYTY W KOLORZE BIAŁYM/SZARYM – 47 zł
Z PŁYTY W KOLORZE FRONTU (OPRÓCZ LORY) – 57 zł
Z PŁYTY POŁYSKOWEJ – 95 zł

Szafki stojące zawierają nóżki o wysokości 10 lub 
15 cm oraz klip mocowany do cokołu. 

COKOŁY 
OPCJONALNE
ŁĄCZNIK COKOŁU 
PCV 100 mm – 9 zł
ZAKOŃCZENIE COKOŁU 
PCV 100 mm – 5 zł

ŁĄCZNIK COKOŁU 
PCV 150 mm – 14 zł
ZAKOŃCZENIE COKOŁU 
PCV 150 mm – 5 zł

*cena samej półki
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Okap NABRO – 60 ZM 
szeroki, czarny

533,-

Akcesoria dodatkowe
OŚWIETLENIE PODSZAFKOWE

PÓŁKA MOCOWANA DO ŚCIANY

FOXTROT 30 CIEMNY
szer. 580 mm,  gł. 420 mm

szer. 780 mm, głęb. 435 mm 
szer. 780 mm, głęb. 435 mm 

FOXTROT 130 CIEMNY
szer. 750 mm,  gł. 420 mm

FOXTROT 30 BEŻ
szer. 580 mm,  gł. 420 mm

FOXTROT 130 BEŻ
szer. 750 mm,  gł. 420 mm

Barwa światła: zimna. ZLEWOZMYWAKI GRANITOWE ALVEUS Z BATERIĄ TONIA I KORKIEM AUTOMATYCZNYM

685,- 685,- 685,- 685,-

DO KAŻDEGO 

ZLEWU 

GRANITOWEGO

NOŻE FISKARS 

GRATIS
(do wyczerpania 

zapasów)

ZLEWOZMYWAKI STALOWE ALVEUS

POJEMNIKI NA ODPADKI BATERIE

292,-313,-376,-
Zlewy wpuszczane w blat, 
struktura len

ZOOM 10

Zlew do szafki o szerokości od 45 cmZlew do szafki o szerokości od 45 cm
BASIC 160

228,-

ALVEUS BASIC 170

Zlew do szafki o szerokości 80 cm

117,- 108,-

192,-

220,- 324,-

KOSZ AUTOMATYCZNY

98,-

KOSZ POJEDYŃCZY 16 l KOSZ PODWÓJNY 2×8 l

POJEMNIKI NA ODPADY DO SZAFKI DZS 6

2 x pojemnik 15 l

2 x pojemniki 7 l 
+ 1 x pojemnik 15 l

OKAPY

Okap marki 
MANAM do szafki 

WO 6 SLIM

stalowy

488,-

szer. 615 mm, głęb. 500 mm 

3 x pojemnik 15 l

2 x pojemniki 7 l 
+ 2 x pojemnik 15 l

293,-

POJEMNIKI NA ODPADY DO SZAFKI DZS 6

Kolor opraw: czarny, biały.

Kolor opraw: czarny, biały.

OL14*
2 punkty świetlne – 234 zł
3 punkty świetlne – 288 zł
4 punkty świetlne – 340 zł

OL14 BIKOLOR**
2 punkty świetlne – 300 zł
3 punkty świetlne – 357 zł
4 punkty świetlne – 419 zł

Kolor opraw: biały, czarny.

Kolor opraw: biały, czarny.

LDK 2*
2 punkty świetlne – 246 zł
3 punkty świetlne – 305 zł
4 punkty świetlne – 366 zł

LDK 2 BIKOLOR**
2 punkty świetlne – 333 zł
3 punkty świetlne – 407 zł
4 punkty świetlne – 480 zł

Kolor opraw: biały, czarny.

Kolor opraw: czarny.

LDK 3*
2 punkty świetlne – 234 zł
3 punkty świetlne – 291 zł
4 punkty świetlne – 343 zł

LDK 3 BIKOLOR**
2 punkty świetlne – 300 zł
3 punkty świetlne – 357 zł
4 punkty świetlne – 419 zł

Źródło światła dostępne jest w dwóch wersjach:  1) z włącznikiem dotykowym  2) z włącznikiem regulującym natężenie światła (BIKOLOR)
* W komplecie zasilacz i włącznik dotykowy; ** W komplecie zasilacz i włącznik z regulacją natężenia światła
*** Do oświetlenia należy dokupić zasilacz z rozdzielaczem dla 10 LED i w razie potrzeby włącznik dotykowy podszafkowy

zasilacz 
10-punktowy

włącznik dotykowy
podszafkowy 43,-

LENA LED***

2 punkty świetlne

3 punkty świetlne

230,-
295,-

srebrny/biały/czarny

Oświetlenie LED do wnętrza 
szafki montowane na półkę
szklaną lub z płyty. 

LED ZETA S*** 30,-

Dostępne długości
50 cm – 93 zł
60 cm – 99 zł
70 cm – 105 zł
80 cm – 111 zł
90 cm – 117 zł

Grubość półki wynosi 36 mm, a głębokość 170 mm.
Elementy do monowania półek są w zestawie.

HIKORA 
NATURALNA

KLON 
SZAMPAŃSKI

MARINE WOOD DĄB MODRY

BUK ARTISAN MODRZEW
SIBIU

DĄB KRAFT
ZŁOTY

190,-

168,-

BATERIA KARINA CHROM

BATERIA GM 130

DĄB LANCELOT

100 cm – 126 zł
110 cm – 135 zł
120 cm – 143 zł
130 cm – 150 zł
140 cm – 159 zł

DOSTĘPNE WYBARWIENIA

71,-
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SZAFKI STOJĄCE

SYMBOL (szerokość) D 3 [szer. 30 cm] D 4 [szer. 40 cm] D 45 [szer. 45 cm] D 5 [szer. 50 cm] D 6 [szer. 60 cm] D 6 P/L [szer. 60 cm] D 8 [szer. 80 cm]

CAMPARI PŁYTA/POŁYSK 222/261 239/290 248/305 258/319 287/361 324/407 345/438

CUBA LIBRE PŁYTA 202 222 233 243 263 299 329

LORA 254 289 301 331 370 419 432

MOHITO PŁYTA 212 237 251 262 288 322 373

VELLA PŁYTA/POŁYSK 191/226 210/256 220/272 229/286 247/316 282/350 319/411

BLANKA 230/270 247/300 257/316 268/331 298/374 336/422 358/454

CENY DETALICZNE

SYMBOL (szerokość) DPPW 105/65 
DW 45 

[szer. 45 cm]
DW 6 

[szer. 60 cm]
DSW 6/3
[szer. 60 cm]

D15 CARGO 
[szer. 15 cm]

D20 CARGO 
[szer. 20 cm]

D30 CARGO 
[szer. 30 cm]

CAMPARI PŁYTA/POŁYSK 446/497 295/356 353/429 577/655 458/470 512/536 538/577

CUBA LIBRE PŁYTA 471 276 317 545 453 495 538

LORA MDF FOLIA 600 410 441 685 537 581 625

MOHITO PŁYTA 563 318 374 593 467 514 562

VELLA PŁYTA/POŁYSK 436/654 258/361 294/432 513/650 496/514 540/571 588/625

BLANKA 462/515 305/369 366/444 598/679 475/487 530/555 558/598
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SYMBOL (szerokość) ZK 6  
[szer. 60 cm]

DZ 6  
[szer. 60 cm]

DZ 8  
[szer. 80 cm]

DZS 6
[szer. 60 cm]

DZS 8
[szer. 80 cm]

DNPP 90/90 

CAMPARI  PŁYTA/POŁYSK 268/336 280/348 311/404 443/510 473/566 549/602

CUBA LIBRE PŁYTA 256 296 329 460 490 523

LORA MDF FOLIA 282 333 395 494 556 593

MOHITO PŁYTA 246 256 330 415 490 555

VELLA PŁYTA/POŁYSK 239/250 215/284 277/368 376/444 437/526 510/585

BLANKA 278/348 290/361 322/419 459/529 490/587 569/623

SYMBOL (szerokość) DS 4/1 [szer. 40 cm] DS 5/1 [szer. 50 cm] DS 6/1 [szer. 60 cm] DS 8/1 [szer. 80 cm] DS 9/1 [szer. 90 cm] D 9 [szer. 90 cm]

CAMPARI PŁYTA/POŁYSK 298/343 333/387 365/431 440/531 472/582 368/470

CUBA LIBRE PŁYTA 284 317 348 419 450 351

LORA MDF FOLIA 352 384 423 500 – –

MOHITO PŁYTA 293 323 353 447 476 398

VELLA PŁYTA/POŁYSK 266/312 290/347 313/381 394/485 416/519 338/441

BLANKA 309/356 345/401 379/447 456/550 489/603 381/487

SYMBOL (szerokość) DS 4/3 [szer. 40 cm] DS 6/3 [szer. 60 cm] DS 8/3 [szer. 80 cm] DS 9/3 [szer. 90 cm] DPP 105/65 DPP 110/65
CAMPARI  PŁYTA/POŁYSK 420/463 497/563 574/663 611/709 353/397 390/425

CUBA LIBRE PŁYTA 400 474 547 583 336 369

LORA MDF FOLIA 476 543 624 – 428 469

MOHITO PŁYTA 434 507 582 619 406 453

VELLA PŁYTA/POŁYSK 407/452 466/534 529/619 559/661 360/438 394/483

BLANKA 435/480 515/583 595/687 633/735 366/411 404/440

SYMBOL (szerokość) FZ 45A FZ 45B FZ 6A FZ 6B DKZ 32
[szer. 31,8 cm]

SKS 30

CAMPARI PŁYTA/POŁYSK 66/114 76/134 83/144 93/171 158*/190** 4921/5342

CUBA LIBRE PŁYTA 42 65 54 80 158*/190** 4801/5412

LORA MDF FOLIA 91 112 120 152 158* 570

MOHITO PŁYTA 61 89 79 111 158*/190** 5051/5192

VELLA PŁYTA/POŁYSK 37/78 59/111 48/103 72/140 158*/190** 5051/5222

BLANKA 68/119 78/139 86/149 96/177 158*/190** 4961/5632

SYMBOL (szerokość) 72/58 72/56 72/56 
wyspowy

72/52
wyspowy

203,7/58 203,7/56 DK 15 DK 20 DK 
20/213,7

CAMPARI PŁYTA/POŁYSK 88/173 – 90/175 – 188/403 – 127*/158** 134*/171** 391*/500**

CUBA LIBRE PŁYTA 88/173 – 90/175 – 188/403 – 127*/158** 134*/171** 391*/500**

LORA MDF FOLIA – 170 – 170 – 435 127*/158* 134*/171** 391*/500**

MOHITO PŁYTA 88/173 – 90/175 – 188/403 – 127*/158** 134*/171** 391*/500**

VELLA PŁYTA/POŁYSK 88/173 – 90/175 – 188/403 – 127*/158** 134*/171** 391*/500**

BLANKA 88/173 – 90/175 188/403 127*/158** 134*/171** 391*/500**

LEGENDA: Szkice szafek mają charakter poglądowy i nie odzwierciedlają specyfiki frontów poszczególnych kolekcji.
Wszystkie informacje dotyczące wymiarów poszczególnych szafek oraz elementów do zabudowy znajdą Państwo na str. 34.

* Szafka wykonana z płyty korpusowej białej lub szarej o grubości 16 mm; ** Szafka wykonana z płyty z Grupy II oprócz frontów z kolekcji Lora, frontów z płyty połyskowej oraz z płyty matowej.
*** Dopłata za szuflady samodomykające się Starmotion – 245 zł; 1 Panel boczny szafki SKS 30 wykonany z płyty z Grupy II, 2 Panel boczny szafki SKS 30 wykonany z płyty z Grupy I

SZAFKI WYSPOWE

SZAFKI ZLEWOWE

FRONTY DO ZMYWAREK

PANELE ZAKOŃCZENIOWE

SYMBOL (szerokość) ZL 6
[szer. 60 cm]

SPD 4
[szer. 40 cm]

SPD 6
[szer. 60 cm]

SPD 6/3
[szer. 60 cm]

SPP 6
[szer. 60 cm]

SPM 6
[szer. 60 cm]

SPM 6/2***
[szer. 60 cm]

CAMPARI PŁYTA/POŁYSK 771/812/847 853/882/909 955/993/1030 1028/1067/1103 753/791/828 743/782/819 778/817/855

CUBA LIBRE PŁYTA 559/701 595/689 701/820 810/929 597/715 581/699 618/788

LORA MDF FOLIA 820 829 935 1005 756 739 776

MOHITO PŁYTA 736/859 638/729 772/886 844/935 645/758 624/738 668/775

VELLA PŁYTA/POŁYSK 523/642/719 561/656/692 658/801/853 730/872/926 564/682/701 550/668/676 591/705/713

BLANKA 800/841/878 884/914/942 990/1029/1067 1094/1128/1165 780/920/858 770/810/849 807/848/886

PŁYTA/PŁYTA–
–POŁYSK/POŁYSK

PŁYTA/PŁYTA–
–POŁYSK/POŁYSK

PŁYTA/PŁYTA–
–POŁYSK/POŁYSK
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SZAFKI WISZĄCE

SYMBOL (szerokość) W 3/72 
[szer. 30 cm]

W 4/72 
[szer. 40 cm]

W 45/72 
[szer. 45 cm]

W 5/72 
[szer. 50 cm]

W 6/72 
[szer. 60 cm]

W 6/72 P+L 
[szer. 60 cm]

W 8/72 
[szer. 80 cm]

CAMPARI/BLANKA 
PŁYTA/POŁYSK 164/219 182/246 187/258 200/283 246/305 266/351 291/378

CUBA LIBRE PŁYTA/POŁYSK 165/198 184/228 193/237 203/258 249/315 269/335 295/384

LORA MDF FOLIA 223 232 249 266 298 323 377

MOHITO RAMKA/POŁYSK 176/179 200/199 212/214 257/232 315/330 334/353 376/392

VELLA PŁYTA/POŁYSK 156/190 174/213 179/219 191/248 234/303 254/322 277/368

SYMBOL (szerokość) WS 6/72 
[szer. 60 cm]

szafka z ociekarką

WS 8/72 
[szer. 80 cm]

szafka z ociekarką

WNPP 
60/60/36 

WNPP 
60/60/72 

WNPP 
65/65/36 

WNPP 
65/65/72 

szafka okapowa

WO 6 SLIM
6/50

[szer. 60 cm]

CAMPARI/BLANKA 
PŁYTA/POŁYSK 283/358 348/426 306/365 382/431 323/373 403/463 215/222

CUBA LIBRE PŁYTA/POŁYSK 286/352 353/441 306/338 384/447 307/340 406/471 201/244

LORA MDF FOLIA 367 458 335 407 337 433 245

MOHITO RAMKA/POŁYSK 310/317 386/397 311/304 402/402 313/306 425/424 214/221

VELLA PŁYTA/POŁYSK 270/338 332/423 291/324 364/429 308/326 385/452 205/234

SYMBOL (szerokość)
WPP 

4/1080
[szer. 40 cm]

WPW 
4/1080 
[szer. 40 cm]

WWP 
4/1080

 [szer. 40 cm]

WWW 
4/1080 [
szer. 40 cm]

witryna

WW 
3/72 

[szer. 30 cm]

witryna

WW 
6/72 

[szer. 60 cm]

witryna

WW 
4/72 

[szer. 40 cm]

witryna

WW 
8/72 

[szer. 80 cm]

CAMPARI/BLANKA  
PŁYTA/POŁYSK – – – – – – – –

CUBA LIBRE PŁYTA/POŁYSK – – – – – – – –

LORA MDF FOLIA 662 662 662 662 285 442 405 478

MOHITO RAMKA/POŁYSK – – – – – – – –

VELLA PŁYTA/POŁYSK – – – – – – – –

SYMBOL (szerokość) WO 4/36 
[szer. 40 cm]

WO 45/36 
[szer. 45 cm]

WO 5/36 
[szer. 50 cm]

WO 6/36 
[szer. 60 cm]

WO 8/36 
[szer. 80 cm]

WO 9/36 
[szer. 90 cm]

CAMPARI/BLANKA 
PŁYTA/POŁYSK 151/188 154/195 160/200 169/231 188/270 193/290

CUBA LIBRE PŁYTA/POŁYSK 151/173 155/180 160/188 170/203 190/234 195/263

LORA MDF FOLIA 171 180 191 208 242 –

MOHITO RAMKA/POŁYSK 157/156 162/162 169/169 181/183 206/211 210/215

VELLA PŁYTA/POŁYSK 144/166 147/173 152/180 161/195 180/225 184/230

SYMBOL (szerokość) WOG 4/36/58
[szer. 40 cm]

WOG 45/36/58 
[szer. 45 cm]

WOG 5/36/58 
[szer. 50 cm]

WOG 6/36/58 
[szer. 60 cm]

WOG 8/36/58 
[szer. 80 cm]

WOG 9/36/58 
[szer. 90 cm]

CAMPARI/BLANKA  
PŁYTA/POŁYSK 168/241 174/244 179/253 185/266 194/297 198/317

CUBA LIBRE PŁYTA/POŁYSK 168/190 174/199 180/207 186/219 196/240 200/250

LORA MDF FOLIA 293 307 317 327 378 –

MOHITO RAMKA/POŁYSK 173/171 181/179 187/187 196/197 211/216 219/225

VELLA PŁYTA/POŁYSK 160/183 166/191 171/199 176/210 185/230 189/240

SYMBOL (szerokość) WPO 6/72  
[szer. 60 cm]

WPO 8/72  
[szer. 80 cm]

WPO 9/72 
[szer. 90 cm]

WWPO 6/72 
[szer. 60 cm]

WWPO 8/72
[szer. 80 cm]

WWPO 9/72 
[szer. 90 cm]

CAMPARI/BLANKA  
PŁYTA/POŁYSK 285/385 319/441 336/507 320/414 363/448 384/502

CUBA LIBRE PŁYTA/POŁYSK 288/354 324/412 341/441 322/379 366/438 388/468

LORA MDF FOLIA – – – – – –

MOHITO RAMKA/POŁYSK 312/319 358/371 380/397 339/341 390/395 415/421

VELLA PŁYTA/POŁYSK 272/340 304/395 320/423 305/364 346/421 366/449

SYMBOL (szerokość) WK 15/72 
[szer. 15 cm]

WK 20/72 
[szer. 20 cm]

WNP 6 
[szer. 60 cm]

WNW 6/72 
[szer. 60 cm]

WOW 6/72 
[szer. 60 cm]

WOW 8/72 
[szer. 80 cm]

WOW 9/72 
[szer. 90 cm]

CAMPARI PŁYTA/POŁYSK 109*/155* 118*/166** – – 372/441 383/475 400/541

CUBA LIBRE PŁYTA/POŁYSK 109*/155* 118*/166** – – 374/431 400/456 415/479

LORA MDF FOLIA 109*/155* 118*/166** 295 360 – – –

MOHITO RAMKA/POŁYSK 109*/155* 118*/166** – – 390/388 398/395 415/408

VELLA PŁYTA/POŁYSK 109*/155* 118*/166** – – 355/414 365/422 381/438

Wszystkie informacje dotyczące wymiarów poszczególnych szafek oraz elementów do zabudowy znajdą Państwo na stronie 34.
* Szafka wykonana z płyty korpusowej białej lub szarej o grubości 16 mm

** Szafka wykonana z płyty z Grupy II oprócz frontów z kolekcji Lora, frontów z płyty połyskowej oraz z płyty matowej.

***Szafki możliwe do zamówienia w usłojeniu pionowym lub poziomym – więcej na stronie 25.

CENY DETALICZNE

Panel W4/1080
[szer. 40 cm]***

W45/1080
[szer. 45 cm]***

W60/1080
[szer. 60 cm]*** 36/58 36/56 36/32 36/30 72/32 72/30 108/30 108/32

CAMPARI/BLANKA  
PŁYTA/POŁYSK 337/437 346/458 421/540 66/79 – 46/57 – 70/85 – – 89/104

CUBA LIBRE PŁYTA/POŁYSK 351/424 354/438 422/511 66/79 – 46/57 – 70/85 – – 89/104

LORA MDF FOLIA – – – – 80 – 56 – 96 145 –

MOHITO RAMKA/POŁYSK – – – 66/79 – 46/57 – 70/85 – – –

VELLA PŁYTA/POŁYSK 321/378 377/393 400/475 66/79 – 46/57 – 70/85 – – 89/104

PANELE ZAKOŃCZENIOWE



Niniejsza oferta nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 
Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych w oferowanych modelach mebli, nie zmieniając ich ogólnego charakteru. 
Kolorystyka modułów może w rzeczywistości nieznacznie różnić się od prezentowanej w folderze.

Wymiary technologiczne szafek mogą się nieznacznie różnić od podanych w folderze.

Wszystkie ceny w katalogu są sugerowanymi cenami brutto w PLN .

Informacje o stacjonarnych i internetowych 
punktach sprzedaży dostępne
na www.layman.pl

82-300 Elbląg, ul. Słonecznikowa 10    
Dział handlowy:
tel.: +48 (55) 234 88 77
e-mail: meble@layman.pl
www.layman.pl
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