DESIGN
KUCHNIE

Wyjątkowa kolekcja mebli kuchennych pozwalająca
na samodzielne zaaranżowanie zabudowy kuchennej.
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Korpus: biały, Front: Lakier kaszmir Mat/Halifax Cynowany,
Blat: Halifax Cynowany
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BĄDŹ KREATYWNY
ZACHOWUJĄC SWÓJ
INDYWIDUALIZM
Design kuchnie wyjątkowa kolekcja mebli kuchennych pozwalająca
na samodzielne zaaranżowanie zabudowy kuchennej w oparciu o modułowy system szafek.
Obiecujemy, że różnorodność kolorystyczna i bogactwo struktur wyzwoli w Tobie proces
twórczy, którego jedynym ograniczeniem będzie Twoja własna wyobraźnia.
Kolekcja Design kuchnie dostarczy Ci inspiracji i podpowie w jaki sposób zaprojektować
kuchnię tak aby podążając za obecnymi trenadmi zachować swoją indywidualność
i kreatywność.
Zapraszamy do naszego świata.
Layman
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W ANGIELSKIM
STYLU
Tradycja, elegancja, subtelność, a zarazem
nowoczesność i konsekwencja stylu.
Jasne, antyczne biele, delikatne szarości
oraz ciepłe beże. Przytulne, domowe wnętrze,
w którym można przesiadywać godzinami.
Pełnia harmonii i klasy ze szczyptą szaleństwa.
Styl angielski to nie tylko zasady i założenia.
To wnętrze z duszą.
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Dobierz kształt frontu

VERA
Połączenie klasy i nowoczesności.
Fronty frezowane w różnych odsłonach ramki.
Dostępne w subtelnych kolorach półmatowych
lakierów. Nadadzą wykwintny wyraz Twojej kuchni,
jednocześnie tworząc przytulną atmosferę wnętrza.
Szykownym wykończeniem całości będzie elegancki
uchwyt dostępny w wielu wariantach.
I już! Twoja kuchnia będzie tak piękna,
że nie trzeba jej więcej żadnych dodatków.

MALAGA

GRANADA

BARCELONA

SEVILLA

Fronty lakierowane wykonane z płyty MDF o grubości 19 mm.
Korpus: biały, Front: biały lakier, Blat: hamilton naturalny
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Fronty lakierowane półmatowe

Biały

Kaszmir

Jasny szary

Ciemny szary

Grafit

Ecru

Fronty lakierowane wykonane z płyty MDF o grubości 19 mm.
Korpus: szary, Front: szary lakier mat, Blat halifax naturalny
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FRONTY Z PŁYTY LAMINOWANEJ

FRONTY Z PŁYTY LAMINOWANEJ

KOLEKCJA KUCHNI VERA WYBIERZ SWÓJ STYL
Bliżej natury

Kuchnia zyska niesamowity efekt przy pionowym wyeksponowaniu usłojenia.

UCHWYTY

Płyta laminowana o wyjątkowej reprodukcji odzwierciedlającej strukturę,
wygląd i estetykę drewna. Jest to idealna dla forniru i prawdziwego drewna.

Hamilton
Naturalny*

Halifax
Naturalny*

Halifax
Tabac*

Halifax
Czarny

Halifax
Cynowany

U 102 Złoty (rozstaw 160 mm)

U 103 Czarny (rozstaw 128 mm)

U 51 Mosiądz (rozstaw 128 mm)

U 102 Satyna (rozstaw 160 mm)

U 103 Złoty (rozstaw 128 mm)

U 51 Czarny (rozstaw 128 mm)

Whitewood

Przy wyborze frontów laminowanych „Bliżej Natury”, należy określić kierunek usłojenia – pion lub poziom.
Kolorystyka frontów laminowanych o grubości 18 mm.

Szalachetny monolit

Płyta laminowana która idealnie oddaje strukturę betonu, tynku, metalu i marmuru.

Beton Chicago
Jasnoszary

Beton Chicago
Ciemnoszary

Marmur
Carrara Biały

Marmur
Levanto Biały

Griga Pietra
Czarna

Chromix
Biały
U 102 Patyna (rozstaw 160 mm)

Kolorystyka frontów laminowanych o grubości 18 mm.

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA KORPUSÓW W KOLEKCJI ITALIA

U 99 Inox, Aluminium, Czarny (rozstaw 160 mm)

Fronty wykonujemy
z najwyższej jakości
płyty laminowanej firmy
U 102 Czarny (rozstaw 160 mm)

Reling Inox dostępne rozstawy (96*/156**, 128*/188**,160*/220**)
*rozstaw wierceń; **długość uchwytu

Biały

Jasno szary

Ciemno szary

Korpusy wykonane są z płyty laminowanej o grubości 16 mm.

Uz 819 Czarny (rozstaw 128 mm)

Czarny
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KLASYKA
ROZMAITOŚCI
Aranżowanie wnętrza, gdzie będziemy spędzać
czas wolny z rodziną i przyjaciółmi jest niezwykle
fascynującym wyzwaniem. Wymaga od nas
podejmowania licznych decyzji, niekiedy trudnych
i budzących rozterki. Odpowieni dobór stylu
dla Naszego domu nie jest prostym zadaniem.
Chcemy aby wnętrze miało określony charakter
z widocznie zaznaczonymi elementami,
eksponującymi nasz indywidualizm.
Czy istnieje recepta na stworzenie idealnego
wnętrza, łączącego funkcjonalność z poczuciem
estetyki tak, aby zamknąć to w jednym
– określonym nurcie? A może warto odważyć
się i poeksperymentować, tworząc i kreując
coś niepowtarzalnegi i osobistego.
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NAVIA
Kolekcja kuchni Navia to połączenie ponadczasowej
klasyki z nowoczesnymi trendami wzorniczymi, jest
idealnym balansem między subtelną elegancją,
a modnym minimalizmem.
Kuchnia Navia charakteryzuje się bogatą kolorystyką,
od zimnych bieli, szarości i błękitów poprzez intensywne
odcienie żółci i czerwieni, aż po faktury nawiązujące
do naturalnego drewna.
Navia jest różnorodna także pod względem
powierzchni frontów. Do wyboru są gładkie matowe
tafle oraz eleganckie ramki, które można gustownie
łączyć z odważnymi połyskami lub frontami z akcentem
bliskim naturze.
Szeroki asortyment szafek oraz słupków pozwoli
zaaranżować luksusową zabudowę, która wydobędzie
z każdego wnętrza ekskluzywny charakter.

Korpus: jasno szary, front górny ramka biała, front dolny: ramka granat, blat hamilton
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Korpus: jasno szary, Fronty górne: biała ramka, Fronty: błękitna ramka, Blat: Halifax Tabac

W HARMONII

STYLOWA ELEGANCJA

Korpus: czarny, front: ramka czarny mat, blat: halifax naturalny – grubość 38 mm.
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Korpus: biały, front: ramka biały mat, blat: grigia pietra czarna – grubość 38 mm.

MINIMALISTYCZNA

W RODZINNYM STYLU

Korpus: jasno szary, fronty górne: ramka biały mat, fronty dolne: ramka błękitny mat, blat: hamilton naturalny – grubość 38 mm.
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GUSTOWNY GRANAT
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NAVIA
Podkreśl charakter swojej kuchni indywidualnie dobranymi detalami
SZAFKI OTWARTE

PÓŁKI SZKLANE

SZKŁO
Standardowo witryny posiadają
szkło przeźroczyste. Takie
rozwiązanie idealnie komponuje
się z matowymi frontami.
Pozwoli wyeksponować
kuchenną zastawę i optycznie
powiększy kuchnię.
Wersja matowa idealnie
komponuje się z połyskowymi
frontami. Dyskretnie osłoni
wnętrze szafki i jedocześnie
będzie świetnym elementem
dekoracyjnym.

Szafki otwarte WOK zarówno świetnie wyglądają
jako uzupełnienie jednolitej powierzchni frontów
jak i tworzą przestrzeń na ulubione dekoracje
kuchenne.

Standardowo witryny wyposażone są w półki szklane.
Opcjonalnie półki szklane mogą być podświetlone.
Dzięki nastrojowemu podświetleniu kuchnia zyska
dodatkowy efekt dekoracji.

UCHWYTY

U 102 Złoty (rozstaw 160 mm)

U 102 Satyna (rozstaw 160 mm)

U 99 Inox, Aluminium, Czarny
(rozstaw 160 mm)

U 102 Patyna (rozstaw 160 mm)

U 102 Czarny (rozstaw 160 mm)

U 51 Mosiądz (rozstaw 128 mm)

U 51 Czarny (rozstaw 128 mm)

Reling Inox dostępne rozstawy
(96*/156**, 128*/188**,160*/220**)
U 103 Czarny (rozstaw 128 mm)
Korpus: biały, fronty górne: tafla biały mat, fronty dolne: ramka granat mat blat: marmur levanto biały – grubość 38 mm.

U 103 Złoty (rozstaw 128 mm)

Uz 819 Czarny (rozstaw 128 mm)

*rozstaw wierceń
**długość uchwytu
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Ramka Szary Mat

Ramka Jasny Szary
Mat

Ramka Przecierana
Sosna Mat*

Ramka Granatowy
Mat

Ramka Czarny Mat

Ramka Butelkowa
Zieleń Mat

Prosta, matowa forma frontów nada wnętrzu elegancji i wyrafinowania. Gładkie fronty idealnie komponują się z frontami ramkowymi.

Tafla Biały Mat

Tafla Błękitny Mat

Tafla Jasny
Szary Mat

Tafla Szary Mat

Tafla Przecierana
Sosna Mat*

Tafla Granatowy
Mat

Tafla Butelkowa
Zieleń Mat

Tafla Czarny Mat

Gładkie, połyskliwe fronty powiększą optycznie każdą przestrzeń kuchenną i nadadzą jej nowoczesnego charakteru.
Idealnie komponują się w zabudowie z frontami laminowanymi w kolorze naturalnego drewna.

Biały połysk

Czarny połysk

Szary połysk

Czerwony połysk

*Istnieje możliwość wyboru kierunku usłojenia frontów w pionie lub poziomie.

Żółty połysk

Antracyt połysk

FRONTY Z PŁYTY LAMINOWANEJ

Ramka Błękitny
Mat

FRONTY Z PŁYTY LAMINOWANEJ

KOLEKCJA KUCHNI NAVIA TO RÓŻNE STYLE ZAWARTE W JEDNEJ KUCHNI

Subtelna ramka podkreśli klasyczny charakter każdej zabudowy kuchennej.

Ramka Biały Mat
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Bliżej natury

Kuchnia zyska niesamowity efekt przy pionowym wyeksponowaniu usłojenia.

Płyta laminowana o wyjątkowej reprodukcji odzwierciedlającej strukturę,
wygląd i estetykę drewna. Jest to idealna alternatywa dla forniru i prawdziwego drewna.

Hamilton
Naturalny

Halifax
Naturalny

Halifax
Tabac

Halifax
Czarny

Whitewood

Przy wyborze frontów laminowanych „Bliżej Natury”, należy określić kierunek usłojenia – pion lub poziom.
Kolorystyka frontów laminowanych o grubości 18 mm.

Szalachetny monolit

Płyta laminowana która idealnie oddaje strukturę betonu, tynku, metalu i marmuru.

Beton Chicago
Jasnoszary

Beton Chicago
Ciemnoszary

Marmur
Carrara Biały

Marmur
Levanto Biały

Griga Pietra
Czarna

Chromix
Biały

Kolorystyka frontów laminowanych o grubości 18 mm.

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA KORPUSÓW W KOLEKCJI NAVIA

Fronty z wszystkich
grup zostały wykonane
z foliowanej płyty MDF
o grubości 16 mm.

Halifax
Cynowany

Biały

Jasno szary

Ciemno szary

Korpusy wykonane są z płyty laminowanej o grubości 16 mm.

Fronty wykonujemy
z najwyższej jakości
płyty laminowanej firmy

Czarny
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MIEJSKI
LOFT
Industrialnie, minimalistycznie czyli współcześnie.
Nie ważne czy jest to mieszkanie w starej kamienicy
czy nowoczesnym apartamentowcu.
Zasada jest prosta ma być przestronnie i elegancko.
Kontrowersyjne połączenie odmiennych struktur
takich jak, drewno z industrialnym betonem,
postarzałej cegły z aluminium i szkłem,
czy kontrastujących ze sobą bieli i czerni.
Wszystkie niebanalne i nieoczywiste rozwiązania
będą idealnie podkreślały styl miejskiego loftu.
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ITALIA
Kolekcja Italia jest odzwierciedleniem piękna I klasy.
Imponująco będzie się prezentowała, zarówno
w małym mieszkaniu jak i okazałej przestrzeni domu.
Swoją elegancją i bogactwem struktur podbije serca
najbardziej wymagających użytkowników.
Italia charakteryzuje się różnorodnymn i ciekawym
połączeniem dekorów jakie można zestawiać
projektując swoją zabudowę kuchenną
Kolekcja posiada fronty nie tylko dla miłośników natury
– imitujące strukturę naturalnego drewna lub forniru
ale również odważne jednolite monolity
odzwierciedlające naturalne surowce, takie jak beton,
marmur i kamień. Kolejną propozycją są płaskie,
matowe fronty akrylowe, które w połączeniu ze
strukturą zapewnią harmonijny efekt całej zabudowy.
Dopełnieniem całości są eleganckie witryny.
Aluminiowe, czarne ramki w połączeniu z antracytowym
szkłem oraz subtelnym uchwytem nadadzą całości
bardzo wysublimowany charakter.

Korpus: biały, fronty: akryl jasny beż/halifax tabac, blat: Halifax Tabac
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Ekskluzywna.
nic dodać nic ująć!

Korpus: czarny, fronty: płyta laminowana halifax naturalny, blat: grigia pietra czarna.
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Podkreśl charakter swojej kuchni indywidualnie dobranymi detalami
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ITALIA

Jak zbudować wyspę.
Obecnie panujący trend w budownictwie łączą kuchnie z salonem w jedną otwrtą przestrzeń typu open space. Wyspa w tym
kontekście zyskuje formę łącznika między tymi dwoma pomieszczeniami. Pozwala nam swobodnie serwować posiłki jednocześnie utrzymując stały kontakt wzrokowy z zaproszonymi gośćmi.
Z drugiej strony mając do dyspozycji małą powierzchnię mieszkaną wyspa zyskuje funkcję stołu przy którym spędzamy czas wolny
wpoólnie spożywając wcześniej przygotowane posiłki.

Szafki witrynowe zawierają czarną ramkę aluminiową ze szkłem w kolorze antracytowym.
W standardzie witryny wyposażone są w półki szklane i zawiasy BLUM. Wykaz szafek wraz
z wymiarami znajdują się na stronie 71.

Subtelny uchwyt w kolekcji Italia. Fronty zawierają czarny, matowy uchwyt aluminiowy
w rozstawie 98 mm. Umiejscowienie uchwytu znajduje się na krawędzi frontu w jego
centralnej części, jak na powyższym zdjęciu.

W ofercie kolekcji Design Kuchnie znajdują się dydykowane
szafki do zabudowy wyspy I półwyspu.
DPPW105/65, DW45, DW6,DSW6/3 – Szafki wyspowe składają
się z dwóch rodzajów frontów- przedniego I tylnego. Przednie
fronty są otwierane I posiadają uchwyt. Tylne fronty nie zawierają
uchwytów, mocowane są na stałe do tylu szafki I nie otwierają się.

Wysokość szafek to 82 cm (w tym nóżki 10 cm) lub 87 cm (w tym
nóżki 15 cm).
DWW4, DWW45, DWW6 – Szafki wyspowe witrynowe wyposażone są w fronty wykonane z czarnej, matowej ramki aluminiowej wypełnione szkłem antracytowym. W standardzie szafki te
wyposażone są w szklane pólki I zawiasy BLUM.
Wysokość szafek to 82 cm (w tym nóżki 10 cm) lub 87 cm
(w tym nóżki 15 cm). Istnieje możliwość modyfikacji głębokości szafek wyspowych – spłycenie ich bez dodatkowych
opłat.
DBOW 58 – Szafka wieńcząca pod zabudowę przystosowana
do obudowania frontami. Szafka dostępna w kolorze korpusów lub kolorystyce frontów laminowanych. Głębokość szafki 58 cm, szerokość szafki 30 cm. Wysokość szafki to 82 cm
(w tym nóżki 10 cm) lub 87 cm (w tym nóżki 15 cm).

Budując wyspę możemy dowolnie zestawiać szafki wyspowe, tak aby dopasować się do posiadanej przestrzeni. Należy pamiętać o zastosowaniu odległości 120 cm między zabudową dolnych szafek, a szafkami wyspowymi. Zapewni to
swobodne otwieranie frontów I zwiększy ergonomię użytkowania. Łącząc dwie szafki wyspowe “plecami” do siebie
stosujemy blaty z grupy szerokości od 90 cm. Wykaz blatów
wraz z szeokościami znajdują się na stronie 70 i 71 katalogu.
Decudując się na pojedyncze szafki wyspowe idealnym zakończeniem zabudowy wyspy będzie szafka DBOW58. Szafkę tą
idealnie możemy dopasować do koloru zastosowanego blatu,
jednocześnie obudowując ją frontami użytymi w pozostałej zabudowie kuchennej. Na stronie 19 katalogu znajduje się przykładowa wizualizacja takiego rozwiązania.
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FRONTY Z PŁYTY LAMINOWANEJ

FRONTY Z PŁYTY LAMINOWANEJ

KOLEKCJA KUCHNI ITALIA WYBIERZ SWÓJ STYL
Bliżej natury

Kuchnia zyska niesamowity efekt przy pionowym wyeksponowaniu usłojenia.

Płyta laminowana o wyjątkowej reprodukcji odzwierciedlającej strukturę,
wygląd i estetykę drewna. Jest to idealna dla forniru i prawdziwego drewna.

Hamilton
Naturalny*

Halifax
Naturalny*

Halifax
Tabac*

Halifax
Czarny

POŁYSKOWE

Halifax
Cynowany

Whitewood

Przy wyborze frontów laminowanych „Bliżej Natury”, należy określić kierunek usłojenia – pion lub poziom.
Kolorystyka frontów laminowanych o grubości 18 mm.

Marmur
Carrara Biały

Marmur
Levanto Biały

Griga Pietra
Czarna

Chromix
Biały

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA KORPUSÓW W KOLEKCJI ITALIA

Jasno szary

Ciemno szary

Korpusy wykonane są z płyty laminowanej o grubości 16 mm.

Czarny 8421

Czerwony 3362

Sandgrau 85468

Fioletowy 4548

Czarny 7322

Biały alpejski
1649

Jasny beżowy 7393

Niebieski 6220

Granat 6221

Różowy 5987

Ultramatowe płyty meblowe o grubiości 19 mm, aksamitne w dotyku, super odporne na zarysowanie zgodnie z normą
Unii EN-438/25. Produkowane w technologii Anti Fingerprint eliminującej powstawanie na powierzchni odcisków palców.

Kolorystyka frontów laminowanych o grubości 18 mm.

Biały

Popielaty 85383

MATOWE VELVET - MAT

Płyta laminowana która idealnie oddaje strukturę betonu, tynku, metalu i marmuru.

Beton Chicago
Ciemnoszary

Biały 11046

Fronty akrylowe o grubości 19 mm dają niezwykły efekt lustrzanego odbicia, charakteryzują się wysoką trwałością i odpornością na zarysowania.

Szalachetny monolit

Beton Chicago
Jasnoszary

Fronty akrylowe

Fronty wykonujemy
z najwyższej jakości
płyty laminowanej firmy

Czarny
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ELEGANCKI
MINIMALIZM
Otwarta przestrzeń czyli świadoma rezygnacja
z wydzielonych pomieszczeń to główne cechy
współczesnego minimalizmu.
Przestronne wnętrze z centralnie usytuowaną
kuchnią połączoną z salonem tworzą spójną strefę
wokół której toczy się codzienność.
Jasna kolorystyka ścian przełamana betonową
i drewnianą strukturą, podkreśli charakte stylu.
Stonowane, monochromatyczne dodatki
wydobędą minimalistyczną elegancję
i sterylność przestrzeni.
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NATURALNA
I SUBTELNA

JESSICA
Kobieta zmienną jest…
Jessica nadaje tej sentencji idealny wyraz.
Z jednej strony stonowana, naturalna, spokojna,
z drugiej odważna, błyszcząca, niekiedy krzykliwa.
Subtelna I bardzo kobieca lub surowa,
chłodna i minimalistyczna.
Szeroka linia frontów pozwala na stworzenie
dowolnej zabudowy kuchennej.
Wszystko zależy od charakteru...

Korpus: Jasno szary, Fronty górne: Halifax Naturalny, Fronty dolne : velvet akryl granat, Blat: Halifax Naturalny
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Korpus: Biały, Fronty: Akryl Biały Piołysk, Blat: Hamilton Naturalny.

ROZWAŻNA

Uwaga! Aranżacja błędnie nie posiada uchwytów. Kuchnia zawsze wyposażona jest w uchwyty – do wyboru ze strony 35.

SUBTELNA

Korpus: Biały, Fronty: Akryl Velvet Mat Pudrowy Róż, Blat: Chromix Biały, Panele obudowujące: Chromix Biały.
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FRONTY Z PŁYTY LAMINOWANEJ

FRONTY Z PŁYTY LAMINOWANEJ

KOLEKCJA KUCHNI JESSICA WYBIERZ SWÓJ STYL
Bliżej natury

Kuchnia zyska niesamowity efekt przy pionowym wyeksponowaniu usłojenia.

Płyta laminowana o wyjątkowej reprodukcji odzwierciedlającej strukturę,
wygląd i estetykę drewna. Jest to idealna dla forniru i prawdziwego drewna.

Hamilton
Naturalny

Halifax
Naturalny

Halifax
Tabac

Halifax
Czarny

Fronty akrylowe
POŁYSKOWE

Halifax
Cynowany

Whitewood

Biały 11046

MATOWE VELVET - MAT

Popielaty 85383

Czarny 7322

Szalachetny monolit

Czarny 8421

Czerwony 3362

U 102 Złoty (rozstaw 160 mm)

U 102 Satyna (rozstaw 160 mm)

U 102 Patyna (rozstaw 160 mm)

U 102 Czarny (rozstaw 160 mm)

U 103 Czarny (rozstaw 128 mm)

U 103 Złoty (rozstaw 128 mm)

Biały alpejski
1649

Przy wyborze frontów laminowanych „Bliżej Natury”, należy określić kierunek usłojenia – pion lub poziom.
Kolorystyka frontów laminowanych o grubości 18 mm.

Płyta laminowana która idealnie oddaje strukturę betonu, tynku, metalu i marmuru.

UCHWYTY

Jasny beżowy 7393 Niebieski 6220

U 99 Inox, Aluminium, Czarny
(rozstaw 160 mm)
Beton Chicago
Jasnoszary

Beton Chicago
Ciemnoszary

Marmur
Carrara Biały

Marmur
Levanto Biały

Griga Pietra
Czarna

Chromix
Biały

Kolorystyka frontów laminowanych o grubości 18 mm.

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA KORPUSÓW W KOLEKCJI JESSICA

Biały

Jasno szary

Ciemno szary

Korpusy wykonane są z płyty laminowanej o grubości 16 mm.

Fronty wykonujemy
z najwyższej jakości
płyty laminowanej firmy

Czarny

Sandgrau 85468

Fioletowy 4548

Fronty akrylowe o grubości 19 mm
dają niezwykły efekt lustrzanego odbicia, charakteryzują się wysoką trwałością i odpornością na zarysowania.

Granat 6221

Różowy 5987

Ultramatowe płyty meblowe o grubiości
19 mm, aksamitne w dotyku, super odporne na zarysowanie zgodnie z normą
Unii EN-438/25. Produkowane w technologii Anti Fingerprint eliminującej
powstawanie na powierzchni odcisków
palców.

U 51 Mosiądz (rozstaw 128 mm)

U 51 Czarny (rozstaw 128 mm)

Uz 819 Czarny (rozstaw 128 mm)

Reling Inox dostępne rozstawy
(96*/156**, 128*/188**,160*/220**)
*rozstaw wierceń
**długość uchwytu
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MIEJSKA
DŻUNGLA
Pośpiech, stres, pogoń za marzeniami,
zawrotne tempo życia.
Otaczający nas betonowy,
kolorowy od neonów świat.
Hałas, zgiełk, miłość oraz śmiech
– to My – to nasze czasy.
Pozwól, choć w małej mierze
wkraść się naturze do swojego domu.
Zainspiruj się naturalnymi surowcami,
strukturami I kolorami.
Poczuj, że to Twoje miejsce na ziemi.
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W ZGODZIE
Z NATURĄ

MARTYNA
Indywidualnie? Pod prąd? Dlaczego nie!
Połyskowy lub matowy front o łagodnie
zaoblonych krawędziach, podkreślony
idealnie dobranym uchwytem – to jest to!
Nie obawiaj się! Baw się kolorami I strukturami.
Zrealizuj swoją wizję. Stwórz własną
oazę wśród betonowej codzienności.
Nieoczywiste i odważne połączenie intensywnego
koloru z niebanalnym monolitem to tylko jedna
z wielu możliwości jakie można stworzyć
w kolekcji Martyna.

Korpus: czarny, Fronty górne: Halifax Naturalny, Fronty dolne: Czarny lakier matowy, Blat: Griga Pietra
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Korpus: Biały, Fronty Górne: Lakier Biały Mat, Fronty Dolne: Halifax Czarny, Blat: Marmur Levanto.

KONTRAST

PRZEKORNIE
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Korpus: biały, fronty: lakier połyskowy grafit, blat: chromix biały, panele obudowujące: marmur levanto biały – grubość 38 mm.
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FRONTY Z PŁYTY LAMINOWANEJ

FRONTY Z PŁYTY LAMINOWANEJ

KOLEKCJA KUCHNI MARTYNA WYBIERZ SWÓJ STYL
Bliżej natury

Fronty lakierowane
Kuchnia zyska niesamowity efekt przy pionowym wyeksponowaniu usłojenia.

MATOWE

POŁYSKOWE

Płyta laminowana o wyjątkowej reprodukcji odzwierciedlającej strukturę,
wygląd i estetykę drewna. Jest to idealna dla forniru i prawdziwego drewna.

UCHWYTY

Biały
Hamilton
Naturalny

Halifax
Naturalny

Halifax
Tabac

Halifax
Czarny

Halifax
Cynowany

Kaszmir

Biały

Kaszmir

Czerwień

Szalachetny monolit

Burgund

Czerwień

Marmur
Carrara Biały

Marmur
Levanto Biały

Griga Pietra
Czarna

Granat

Zieleń

Granat

Zieleń

Biały

Jasno szary

Ciemno szary

Korpusy wykonane są z płyty laminowanej o grubości 16 mm.

Czarny

U 102 Czarny (rozstaw 160 mm)

U 103 Czarny (rozstaw 128 mm)

U 103 Złoty (rozstaw 128 mm)

Jasny szary

Ciemny szary

Jasny szary

Ciemny szary

Grafit

Czarny

Grafit

Czarny

U 99 Inox, Aluminium, Czarny
(rozstaw 160 mm)

Chromix
Biały

Kolorystyka frontów laminowanych o grubości 18 mm.

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA KORPUSÓW W KOLEKCJI MARTYNA

U 102 Patyna (rozstaw 160 mm)
Burgund

Płyta laminowana która idealnie oddaje strukturę betonu, tynku, metalu i marmuru.

Beton Chicago
Ciemnoszary

U 102 Satyna (rozstaw 160 mm)

Whitewood

Przy wyborze frontów laminowanych „Bliżej Natury”, należy określić kierunek usłojenia – pion lub poziom.
Kolorystyka frontów laminowanych o grubości 18 mm.

Beton Chicago
Jasnoszary

U 102 Złoty (rozstaw 160 mm)

U 51 Mosiądz (rozstaw 128 mm)

U 51 Czarny (rozstaw 128 mm)

Uz 819 Czarny (rozstaw 128 mm)

Reling Inox dostępne rozstawy
(96*/156**, 128*/188**,160*/220**)

Fronty wykonujemy
z najwyższej jakości
płyty laminowanej firmy

Fronty lakierowane wykonane z płyty
MDF o grubości 19 mm. Krawędź
frontu jest zaoblona promieniem R3.

Fronty lakierowane wykonane z płyty
MDF o grubości 19 mm. Krawędź
frontu jest zaoblona promieniem R3.

*rozstaw wierceń
**długość uchwytu
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PONADCZASOWY
DESIGN

LAMJA
Czy istnieje kuchnia idealna?
Podobno ideały nie istnieją ale…
Nietuzinkowa, połyskowa lub matowa tafla,
bezuchwytowa z perfekcyjnie
podfrezowaną linią frontu
Designerska w każdym calu.
Ponadczasowa.
Lamja to idealna kompozycja
do minimalistycznych przestrzeni.

Korpus: biały, Front: biały lakier mat, Blat: halifax tabac
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Korpus: biały, Front: Lakier kaszmir Mat/Halifax Cynowany, Blat: Halifax Cynowany

PRZYTULNIE

ZMYSŁOWA CZERWIEŃ
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Korpus: biały, fronty górne: lakier połyskowy biały, fronty dolne: lakier połyskowy czerwień, blat: beton chicago jasnoszary – grubość 38 mm.
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WYKWINTNIE
I STYLOWO

55

LAMJA
Siła Oddziaływania
Zestawienie białych i granatowych frontów
to połączenie zarazem klasyczne i nowoczesne.
Biel rozświetla granat, dodaje mu głębi
i podkreśla jego odcień.
Stosując tak wyrafinowaną grę kolorów,
każda kuchnia zyska klasę i elegancję.

Korpus: biały, fronty górne: lakier połyskowy biały, fronty dolne: lakier połyskowy granat, blat: beton chicago jasnoszary – grubość 38 mm.
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FRONTY Z PŁYTY LAMINOWANEJ

FRONTY Z PŁYTY LAMINOWANEJ

KOLEKCJA KUCHNI LAMJA WYBIERZ SWÓJ STYL
Bliżej natury

Fronty lakierowane
Kuchnia zyska niesamowity efekt przy pionowym wyeksponowaniu usłojenia.

Płyta laminowana o wyjątkowej reprodukcji odzwierciedlającej strukturę,
wygląd i estetykę drewna. Jest to idealna dla forniru i prawdziwego drewna.

Hamilton
Naturalny

Halifax
Naturalny

Halifax
Tabac

Halifax
Czarny

Halifax
Cynowany

POŁYSKOWE

Biały

Kaszmir

Grafit

Czarny

Czerwień

Burgund

Granat

Zieleń

Jasny szary

Ciemny szary

Zieleń

Jasny szary

Ciemny szary

Whitewood

Przy wyborze frontów laminowanych „Bliżej Natury”, należy określić kierunek usłojenia – pion lub poziom.
Kolorystyka frontów laminowanych o grubości 18 mm.

Szalachetny monolit

Fronty lakierowane wykonane z płyty MDF o grubości 19 mm. Podfrezowane pod uchwyt.

Płyta laminowana która idealnie oddaje strukturę betonu, tynku, metalu i marmuru.

MATOWE

Beton Chicago
Jasnoszary

Beton Chicago
Ciemnoszary

Marmur
Carrara Biały

Marmur
Levanto Biały

Griga Pietra
Czarna

Chromix
Biały

Kolorystyka frontów laminowanych o grubości 18 mm.

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA KORPUSÓW W KOLEKCJI LAMJA

Biały

Jasno szary

Ciemno szary

Korpusy wykonane są z płyty laminowanej o grubości 16 mm.

Biały

Kaszmir

Grafit

Czarny

Czerwień

Burgund

Granat

Fronty wykonujemy
z najwyższej jakości
płyty laminowanej firmy

Czarny

Fronty lakierowane wykonane z płyty MDF o grubości 19 mm. Podfrezowane pod uchwyt.
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BLATY

59
Dekory blatów nawiązujące do naturalnego drewna.

Bliżej natury

Płyta laminowana o wyjątkowej reprodukcji odzwierciedlającej strukturę, wygląd i estetykę drewna. Jest to idealna alternatywa dla forniru i prawdziwego drewna.

Blat
Hamilton
Naturalny

Blat
Halifax
Tabac

Blat
Halifax
Naturalny
Blaty o grubości 38 mm, głębokość 600 lub 920 mm.

Szalachetny monolit

Płyta laminowana która idealnie oddaje strukturę betonu, tynku, metalu i marmuru.

Marmur
Carrara
Biały

Beton
Chicago
Jasnoszary

Halifax
Cynowany

Fronty wykonujemy z najwyższej jakości płyty laminowanej firmy

Dekory blatów w wybarwieniach kamienia i metalu.

Beton
Chicago
Ciemnoszary

Griga
Pietra
Czarna

Marmur
Levanto
Biały

Chromix
Biały
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LAMELE
Wnętrze to nie tylko meble
kuchenne czy pokojowe.
To przestrzeń, którą możemy
dowolnie aranżować według
własnej koncepcji. Panele
lamelowe to nowoczesny,
designerski produkt który
nada wnętrzu indywidualny
charakter.

ZESKANUJ KOD!

Szeroka oferta
lameli ściennych z MDF
na stronie layman.pl

BĄDŹ TWÓRCĄ WŁASNEJ PRZESTRZENI
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LISTWY

MEBLE MODUŁOWE
BRIKS

Eleganckie listwy przypodłogowe
wykonane z MDF wpasują się
zarówno w nowoczesne jak
i klasyczne wnętrze.

ZESKANUJ KOD!

Szeroka paleta kolorów
i wzorów dostępna
na stronie layman.pl

Działaj kompleksowo,
tożsamy design
pomieszczeń doda
elegancji Twojemu
domu. Skomponuj
autorski zestaw mebli
pokojowych zgoodny
z Twoją kuchnią.

ZESKANUJ KOD!

Więcej informacji
o kolekcji mebli
modułowych Briks na
stronie layman.pl
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SZUFLADY SAMODOMYKAJĄCE
SIĘ STARMOTION

AKCESORIA DO TWOJEJ KUCHNI
OŚWIETLENIE PODSZAFKOWE

AKCESORIA DO TWOJEJ KUCHNI
POJEMNIKI

Barwa światła: zimna.

KOSZ
AUTOMATYCZNY

LENA LED***
srebrny/biały/czarny
2 punkty świetlne
3 punkty świetlne
Szuflady samodomykające się Starmotion są
montowane w standardowym wyposażeniu
szafek dolnych z szufladami.
Szuflady samodomykające się Starmotion.
Szuflady objęte są dożywotnią gwarancją.

OL14*
2 punkty świetlne
3 punkty świetlne
4 punkty świetlne
Kolor opraw: biały, czarny.

LDK 2*
2 punkty świetlne
3 punkty świetlne
4 punkty świetlne
Kolor opraw: biały, czarny.

LDK 3*
2 punkty świetlne
3 punkty świetlne
4 punkty świetlne
Kolor opraw: czarny.

OL14 BIKOLOR**
2 punkty świetlne
3 punkty świetlne
4 punkty świetlne
Kolor opraw: biały, czarny.

LDK 2 BIKOLOR**
2 punkty świetlne
3 punkty świetlne
4 punkty świetlne
Kolor opraw: biały, czarny.

LDK 3 BIKOLOR**
2 punkty świetlne
3 punkty świetlne
4 punkty świetlne
Kolor opraw: czarny.

Pojemniki na odpady, umożliwiają wstępną segregację odpadów.

KOSZ
POJEDYŃCZY 16 l

KOSZ
PODWÓJNY 2×8 l

POJEMNIKI NA ODPADY DO SZAFKI DZS 6

POJEMNIKI NA ODPADY DO SZAFKI DZS 8

zasilacz 10-punktowy

2 x pojemnik 15 l

2 x pojemnik 15 l

3 x pojemnik 15 l

COKOŁY
włącznik dotykowy podszafkowy

2 x pojemniki 7 l
+ 1 x pojemnik 15 l

2 x pojemniki 7 l
+ 2 x pojemnik 15 l

OKAP

COKOŁY OPCJONALNE
ŁĄCZNIK COKOŁU
PCV 100 mm
ZAKOŃCZENIE
COKOŁU PCV 100 mm

WKŁADY DO SZUFLAD
LED ZETA S***
Oświetlenie LED do wnętrza
szafki montowane na półkę

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

ŁĄCZNIK COKOŁU
PCV 150 mm
ZAKOŃCZENIE
COKOŁU PCV 150 mm

WIENIEC Z INTEGROWANYM OŚWIETLENIEM***
Wieniec wraz z pojedyńczym
LED do szafki: 30 cm, 40 cm,
45 cm, 50 cm, 60 cm

Wieniec wraz z podwójnym
LED do szafki: 80 cm, 90 cm

Wieniec wraz z pojedyńczym
LED do szafki: WNPP 6/72,
WNPP 65/72

Półka szklana szafki:
WW 3/72, WW 4/72, WW 6/72,
WW 8/72, WWW 4/1080

ŁĄCZNIK
COKOŁÓW
PCV

Szary wkład do szuflad Starmotion
o szerokości: 40 cm, 50 cm, 60 cm, 80 cm, 90 cm.
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Opcjonalnie dostępne są cokoły o długości 2 mb:
Z płyty korpusowej – grubość 16 mm
Z płyty laminowanej – grubość 18 mm
Z płyty akrylowej – grubość 19 mm
Z płyty foliowanej – grubość 16 mm
Z płyty lakierowanej – grubość 19 mm

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

Okap NABRO – 60 ZM, szeroki, czarny
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AKCESORIA DO TWOJEJ KUCHNI FIRMY
SZUFLADY ANTARO

67

AKCESORIA DO TWOJEJ KUCHNI FIRMY
PÓŁKI WYSUWANE DO SZAFKI NAROŻNEJ

Niewielka siła potrzebna do otwarcia szuflady i jeszcze delikatniejsze przejście w płynny ruch podnoszą komfort
użytkowania już od pierwszej chwili otwierania.
Szuflada Blum Antaro średnia/wysoka
Szafka narożna
DPP 110 Lewa

System cargo maxima evo mini do szafki D 30 cargo
Cargo mini
dolne SILVA

Półka CORNER
OPTIMA BIAŁA
Prawa

+
Cargo mini
dolne EVO

Szafka narożna
DPP 110 Prawa

+

*System cargo maxi 60 do szafek SP 60 cargo.

Półka CORNER
OPTIMA BIAŁA
Lewa

Podnośnik HK-XS firmy Blum sprawia że fronty
podnoszę się delikatnie i bezgłośnie.

PÓŁKA OBROTOWA ¾, FI 750 DO SZAFKI DNPP 90/90
Szuflada Blum Antaro niska

Szuflada Blum Antaro wewnętrzna

SERVO DRIVE UNO
Podnośnik HK TOP firmy Blum jeszcze
płynniejsze otwieranie szafek!

Elektryczne wspomaganie otwierania
szuflady [zastosowanie w szafkach
DZS6 oraz DZS8

Biała – Nova

Antracytowa – Silva

Cargo maxi EVO

Cargo maxi SILVA

Szerokość cargo – 60 cm

*System dostępny jest w kolekcji Navia (fronty z płyty laminowanej) oraz kolekcji Italia, Jessica Martyna i Lamja.

KUCHNIA OD KUCHNI
1. NÓŻKI REGULOWANE
standardowo szafki dolne i słupki wyposażone są regulowane nóżki o wysokości 10 cm lub 15 cm
2. SZAFKI WISZĄCE OTWIERANE DO GÓRY
(SYMBOL: WOG, WPO, WO)
korpus szafek wiszących wykonany jest z płyty laminowanej o grubości 16 mm w dostępnej kolorystyce: biały, jasno szary,ciemno szary, czarny
szafki w komplecie zawierają zawieszkę regulowaną wraz z odcinkami listwy montażowej
szafki wog,wpo,wo posiadają fronty otwierane do góry.
W standardowym wyposażeniu szafka zawiera podnośniki pneumatyczny, opcjonalnie istnieje możliwość dokupienia podnośników hk-xs lub hk- top firmy Blum.
3. PANELE BOCZNE DO SZAFEK DOLNYCH
(FRONTY MDF LAKIEROWANE – MARTYNA,
LAMJA , MDF FOLIOWANY – NAVIA)
panel 72/56
panel 72/52 wyspowy
PANELE BOCZNE DOLNE DO FRONTÓW
LAMINOWANYCH
panel 72/56 wyspowy
panel 72/58
4. PANELE DO SŁUPKÓW
panel 203,7 do słupków o wysokości 2137
panel 180,6/56 do słupków o wysokości 2357
panel 45,1/56 do słupków o wysokości 2357
5. SŁUPKI (SYMBOL: ZL, SPD, SPD6/3, SPP, SPM,
SPM6/2, SP60CARGO)
wysokość 213,7 (w tym nóżki 10 cm),
218,7 (w tym nóżki15 cm)
wysokość 235,7 (w tym nóżki 10 cm),
238,7 (w tym nóżki15cm)
głębokość 58cm

6. SZAFKI WISZĄCE OTWIERANE NA BOK
(SYMBOL: W, WS*)
korpus szafek wiszących wykonany jest z płyty laminowanej o grubości 16 mm w dostępnej kolorystyce: biały, jasno szary,ciemno szary, czarny
szafki w komplecie zawierają zawieszkę regulowaną wraz z odcinkami listwy montażowej
szafki dostępne są w wysokościach: 58 cm, 72 cm,
94 cm, 108 cm
głębokość szafek wiszących: 32 cm (liczone z frontem)
szafki posiadają w standardzie zawiasy z cichym
domykiem, opcjonalnie można wymienić na zawiasy Blumotion firmy Blum
*szafki ws6/72 oraz ws8/72 w standardzie zawierają
dwupoziomową ociekarkę do naczyń w kolorze białym
7. WITRYNY WISZĄCE
(SYMBOL: WWO, WOW, WWPO)
korpus szafek wiszących wykonany jest z płyty laminowanej o grubości 16 mm w dostępnej kolorystyce: biały, jasno szary,ciemno szary, czarny
szafki w komplecie zawierają zawieszkę regulowaną wraz z odcinkami listwy montażowej
witryny w kolekcji Navia, Jessica, Lamja oraz Martyna posiadają szkło przezroczyste, opcjonalnie istnieje możliwość wyboru szkła mlecznego.
witryny w kolekcjach Italia posiadają szkło antracytowe bez możliwości wymiany na inny kolor oraz
zawiasy i podnośniki Blum.
szafki witrynowe z kolekcji Navia, Jesica, Martyna,
Lamja otwierane do góry wyposażone są w podnośniki pneumatyczne. Opcjonalnie istnieje możliwość
wyboru podnośników hkxs lub hk- top firmy Blum.
8. COKOŁY
w standardzie do każdej szafki dolnej dołaczony
jest cokół przedni o wysokości 10 cm lub 15 cm,
wykonany w kolorze wybranego korpusu.

cokół boczny należy dokupić oddzielnie
opcjonalnie dostępne są cokoły o wysokość 10 cm
lub 15 cm w długości 200 cm
COKOŁY – DOSTĘPNE OPCJONALNIE
z płyty korpusowej – biały, czarny, jasny szary,
ciemny szary
z płyty frontowej
9. SZAFKI WYSPOWE (SYMBOL: DPPW, DW, DSW)
korpus szafek wyspowych, stojących wykonany jest
z płyty laminowanej o grubości 16mm w kolorze
białym, jasno szarym,ciemno szarym lub czarnym
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, szafki wyposażone są w zawiasy z cichym
domykiem.
10. SZAFKI Z SZUFLADAMI (SYMBOL: DS)
szafki z jedną, z dwoma lub z trzema szufladami
wyposażone są w standardzie w samodomykające
się szuflady starmotion, opcjonalnie istnieje możliwość zamówienia szuflady blum antaro.
korpus szafek stojących wykonany jest z płyty laminowanej o grubości 16 mm w kolorze białym, jasno
szarym, ciemno szarym lub czarnym.
standardowa wysokość szafek stojących to 82 cm
(w tym nóżki 10 cm) lub 87 cm (w tym nóżki 15 cm)
głębokość szafek stojących to 54cm (liczone z frontem)
11. SZAFKI STOJĄCE (SYMBOL: D, DZ)
korpus szafek stojących wykonany jest z płyty laminowanej o grubości 16 mm w kolorze białym, jasno-szarym, ciemno-szarym lub czarnym.
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. szafki wyposażone są w zawiasy z cichym domykiem.

13) SZAFKI ZLEWOWE
Z JEDNĄ WYSOKĄ SZUFLADĄ DZS
korpus szafek stojących jest wykonany z płyty laminowanej o grubości 16 mm w kolorze białym lub szarym
standardowa wysokość szafek stojących to 82 cm
(w tym nóżki), 87 cm ( w tym nóżki 15 cm)
głębokość szafek stojących to 54 cm (licowane z frontem)
standardowe szuflady Starmotion
SZAFKI NADSTAWKOWE (SYMBOL: WOG)
korpus szafek nadstawkowych wykonany jest z płyty laminowanej o grubości 16 mm w kolorze białym, jasno-szarym, ciemno-szarym lub czarnym.
wysokość: 36 cm
głębokość: 58 cm
szafki posiadające front otwierany do góry. standardowo szafki wyposażone są w podnośnik pneumatyczny. Opcjonalnie istnieje możliwość wyboru
podnośniki hkxs lub hk -top firmy Blum.
SZAFKA ZAKOŃCZENIOWA DBO 58, DBOW 56
korpus szafki dostępny w kolorystyce białym,ciemno-szarym, jasno-szarym lub czarnym.
kolejną opcją jest możliwość zamowienia szafki w kolorystyce laminatów.
kolorystyka paneli bocznych szafki dostępna w kolorach frontów.
FORMATKI POGRUBIANE
formatka wykonana z płyty frontowej o grubości 36 mm.
formatka każdorazowo wykonywana według indywidualnego zamówienia
formatki nie stanowią standardowej oferty mebli
paczkowanych, formatki pogrubione dostępne są
w ograniczonej kolorystyce.
SZAFKI NAROŻNE (SYMBOL: DPP, DNPP)
szafka dpp105 – wymiar po blacie 105/65,
wymiar korpusu 85/61
szafka dpp110 – wymiar po blacie 110/65,
wymiar korpusu 90/61
szafka dnpp – wymiar po blacie 90/90,
wymiar korpusu 86/86
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SZAFKI OTWARTE STOJĄCE (SYMBOL: DK, DKZ, SKS)
SZAFKA ZAKOŃCZENIOWA DKZ-OTWARTE
KONTYNERKI ZAKOŃCZENIOWE
szerokość: 38,1 cm
głębokość: 54 cm
szafki otwarte stojące dkz mogą być wykonane
z płyty korpusowej białej, jasno-szarej, ciemno-szarej lub czarnej oraz z płyty frontowej laminowanej.
SZAFKA OTWARTA STOJĄCA DK
szerokość 15 cm lub 20 cm
głębokość 54 cm
szafki otwarte stojące dk mogą być wykonane
z płyty korpusowej białej, szarej, jasnej szarej lub
czarnej oraz płyty frontowej laminowanej
SZAFKA OTWARTA STOJĄCA SKS
szerokość: 30 cm
głębokość: 54 cm

3

8

wysokość: 213,7 cm
szafka otwarta stojąca sks może być wykonana
z płyty korpusowej białej, jasno-szarej, ciemno-szarej lub czarnej.
SZAFKA OTWARTA WISZĄCA (SYMBOL: WK, WOK)
szerokość: 15 cm lub 20 cm
głębokość: 30 cm
szafka otwarta stojąca wk, wok może być wykonana z płyty korpusowej białej, jasno-szarej, ciemno-szarej lub czarnej oraz z płyty laminowanej-frontowej.
SZAFKA OTWARTA STOJĄCA DK 20/213,7
szerokość: 20 cm
głębokość: 52 cm
szafka otwarta stojąca dk może być wykonana
z płyty korpusowej białej, jasno-szarej, ciemno-szarej lub czarnej.

WYKAZ SZAFEK
szer. (cm)
60
80
90

DZ 6
DZ 8
symbol szer. (cm) symbol szer. (cm)
DZ6
60
DZ8
80

DZS
symbol
DZS6
DZS8

ZK 6
symbol
ZK6

szer. (cm)
60
80

szafka zlewozmywakowa zawiera
w standardzie szufladę
samodomykjącą się Starmotion
szafka
zlewozmywakowa

szer. (cm)
60

szafka
zlewozmywakowa

szafka
z jedną
szufladą

szafka z trzema
szufladami

szafka z dwoma szufladami
z możliwością zastosowania
opcjonalnej szuflady wewnętrznej

szer. (cm)
40
60
80
90

SZAFKI Z SZUFLADAMI (SYMBOL: DS) Szafki dostępne z jedną lub z trzema szufladami.
Standardowe szuflady Starmotion.

45
60

Szafka do zabudowy
wyspy

Szafka do zabudowy
wyspy – narożna

Szafka do zabudowy
wyspy z 3 szufladami

SZAFKI WYSPOWE (SYMBOL: DPPW 105/65, DW 45, DW 6, DSW 6/3). Standardowa
wysokość szafek stojących to 82 (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
SPM 6/2 2137
SPM 6/2 2357
szer. (cm) 60

Słupek

Szafki wieńczące pod zabudowę
przystosowana do obudowania frontem.
Szafki dostępne w kolorze korpusu oraz
w kolorystyce frontów laminowanych.
Kontenerek

* Szafka przyścienna; ** Szafka wyspowa

DWW...*
symbol
DWW 40
DWW 45
DWW 60

SZAFKI OTWARTE STOJĄCE (SYMBOL: DK, DKZ).
SzafkI dostępne w kolorze korpusu oraz w kolorystyce
frontów laminowanych.

szer. (cm)
40
45
60

SPD
symbol szer. (cm)
SPD 6/3 2137 60
SPD 6/3 2357 60

Słupek

SŁUPKI (SYMBOL: ZL, SPD, SPP, SPM). Występują w dwóch wersjach wysokości – 1) Wysokość 213,7 cm (w tym nóżki 10 cm)
lub 218,7 cm (w tym nóżki 15 cm); 2) Wysokość 235,7 cm (w tym nóżki 10 cm) lub 240,7 cm (w tym nóżki 15 cm) głębokość 58 cm

Słupek

ZL
symbol
szer. (cm)
ZL 6/2137 60
ZL 6/2357 60

Zabudowa
lodówki

FZ... A
symbol szer. (cm)
FZ 45A 45
FZ 60A 60

Front do zmywarki
z widocznym panelem
sterującym

FZ... B
symbol
FZ 45B
FZ 60B

szer. (cm)
45
60

Front do zmywarki
z ukrytym panelem
sterującym

W…/58
symbol
szer. (cm)
W 6 PiL/58 60
W 8 PiL/58 80
W 9 PiL/58 90

szer. (cm)
40
45
60

W…/72
symbol
W 6 PiL/72
W 8 PiL/72
W 9 PiL/72

szer. (cm)
60
80
90

W…/94
symbol szer. (cm)
W 6 PiL/94 60
W 8 PiL/94 80
W 9 PiL/94 90

SZAFKI WISZĄCE OTWIERANE NA BOK (SYMBOL: W, WS*). wysokość szafek wiszących 58, 72, 94 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 w standardzie zawierają dwupoziomową ociekarkę do naczyń w kolorze białym.
WS* 6/72
symbol szer. (cm)
WS 6/72 60

WS* 6/94
symbol szer. (cm)
WS 6/94 60

WOK…/36
symbol
szer. (cm)
WOK 4/36 40
WOK 45/36 45
WOK 5/36 50
WOK 6/36 60
WOK 8/36 80
WOK 9/36 90

WO…/36
symbol szer. (cm)
WO 4/36 40
WO 45/36 45
WO 5/36 50
WO 6/36 60
WO 8/36 80
WO 9/36 90

WS* 8/72
symbol szer. (cm)
WS 8/72 80
WS 9/72 90

WO…/47
symbol szer. (cm)
WO 4/47 40
WO 45/47 45
WO 5/47 50
WO 6/47 60
WO 8/47 80
WO 9/47 90

WS* 8/94
symbol szer. (cm)
WS 8/94 80
WS 9/94 90

WOG…/36/58**
symbol
szer. (cm)
WOG 4/36/58 40
WOG 45/36/58 45
WOG 5/36/58 50
WOG 6/36/58 60
WOG 8/36/58 80
WOG 9/36/58 90

WPO…/72
symbol
szer. (cm)
WPO 6/72 60
WPO 8/72 80
WPO 9/72 90

WNPP…/…/36
symbol
szer. (cm)
WNPP 60/60/36 60
WNPP 65/65/36 65

WWO…/47
symbol
szer. (cm)
WWO 4/47 40
WWO 45/47 45
WWO 5/47 50
WWO 6/47 60
WWO 8/47 80
WWO 9/47 90

SZAFKI WISZĄCE OTWIERANE DO GÓRY (SYMBOL: WO, WPO, WOW, WWPO, WO SLIM). Standardowa wysokość szafek wiszących 36, 47 i 72 cm.
Głębokość szafek wiszących 32 cm (liczone z frontem), za wyjątkiem szafek WOG których głębokośc wynosi 58 cm.
Wyposażenie każdej szafki wiszącej stanowią zawieszki regulowane w dwóch płaszczyznach co umożliwia niwelacje nierówności ściany.
Szafki otwierane do góry wyposażone są w podnośniki gazowe, opcjonalnie istnieje możliwość zastosowania podnośników Blum HK-XS.
Szafki witrynowe (WWO, WWPO, WOW, WW) w standardzie zawierają szkło przeźroczyste, opcjonalnie istnieje możliwość zastosowania szkła matowego.

* Szafka wyspowa, witryna
do kuchni Italia – więcej na stronie 31.

SPD
symbol szer. (cm)
SPD 4/2357 40
SPD 6/2357 60

W…/108
symbol
W 40/108
W 45/108
W 60/108

szer. (cm)
30
40
45
50
60

WW.../58 1D

WW.../72 1D

WW…/58 2D

WW4/58 40
WW6/58 60

WW4/72 40
WW6/72 60

WW6/58 60
WW8/58 80

symbol

szer. (cm) symbol

witryna

szer. (cm)

witryna

symbol

szer. (cm)

witryna

WW…/72 2D

symbol

szer. (cm)

WW6/72 60
WW8/72 80

witryna

WO 6/50 SLIM

W 6/72 SLIM

WO 6

W6

symbol

szer. (cm)

60

symbol

szer. (cm)

60

Front otwierany
Front otwierany
do góry
na bok
Szafki dedykowana pod okap MANAM

SZAFKI OTWARTA

Zabudowa piekarnika i kuchenki mikrofalowej

SPD
symbol szer. (cm)
SPD 4/2137 40
SPD 6/2137 60

Kontenerek

szer. (cm)
32

DBO 30/58* DBOW 30/56**
szer. (cm) 58 szer. (cm) 56
głęb.
30 głęb.
30

W…/94
symbol
W 3/94
W 4/94
W 45/94
W 5/94
W 6/94

szer. (cm)
30
40
45
50
60

WK…/72
symbol
szer. (cm)
WK15/72 15
WK20/72 20

WK…/94
symbol szer. (cm)
WK15/94 15
WK20/94 20

PANELE ZAKOŃCZENIOWE

SPM 6/2357
szer. (cm) 60

szer. (cm)
15
20

DKZ 32
symbol
DKZ 32

W…/72
symbol
W 3/72
W 4/72
W 45/72
W 5/72
W 6/72

SZAFKI OKAPOWE

Zabudowa
piekarnika

SPM 6/2137
szer. (cm) 60

Szafka dostosowana do Systemu
cargo maxi 60.
Szafka dostępna
jest w kolekcji
Navia (fronty
z płyty laminowanej) oraz kolekcji
Italia, Jessica
Martyna i Lamja

SZAFKI WISZĄCE
OTWIERANE NA BOK

Zabudowa
piekarnika

SPP 6/2357
szer. (cm) 60

DK...
symbol
DK 15
DK 20

FRONT DO ZMYWARKI

SŁUPKI

SPP 6/2137
szer. (cm) 60

SP 60 CARGO

SZAFKI WISZĄCE

szer.

DSW 6/3
symbol szer. (cm)
DSW6/3 60

D… CARGO
symbol / szer. (cm)
D15 CARGO/15
D20 CARGO/20
D30 CARGO/30

OTWIERANE NA DO GÓRY

DW...
symbol
(cm)
DW 45
DW 60

DNPP 90/90
symbol
szer. (cm)
DNPP 90/90 90

SZAFKA DPP – wymiar po blacie 105/65 lub 110/65 wymiar korpusu 85/61 lub
90/61. Szafka DPP 110 może opcjonalnie zawierać kosz Corner Optima dostępny
na str. 67; SZAFKA DNPP – wymiar po blacie 90/90, wymiar korpusu 86/86

SZAFKI OTWARTE

SZAFKI WYSPOWE

DPPW 105/65
symbol
szer. (cm)
DPPW 105/65 65

DPP…/65
symbol
szer. (cm)
DPP 105/65 105
DPP 110/65 110

W…/58
symbol szer. (cm)
W 3/58 30
W 4/58 40
W 45/58 45
W 5/58 50
W 6/58 60

SZAFKI NAROŻNE

DS.../3
symbol
DS4/3
DS6/3
DS8/3
DS9/3

SZAFKI WISZĄCE
OTWIERANE NA
BOK

szafka
z jedną
szufladą

DS.../1
DSM.../2
symbol (cm) symbol (cm)
DS8/1 80
DSM 4/3
DS9/1 90
DSM 6/3
DSM 8/3
DSM 9/3

SZAFKI NAROŻNE

SZAFKI STOJĄCE

(cm)
40
50
60

DK 20/213,7

stojący otwarty regał
boczny, kończący
zabudowę kuchenną
mocowany do boku
szafek typu wysokie
słupki

szafka do zabudowy
piekarnika

SZAFKI STOJĄCE (SYMBOL: D, DZ, DS, DZS, ZK, D…CARGO) Wysokość szafek 82cm (nóżki 10cm) lub lub 87 cm (w tym nóżki 15 cm). Głębokość szafek stojących to 54 cm (liczone z frontem)
DS.../1
symbol
DS4/1
DS5/1
DS6/1

SKS 30

SZAFKI WISZĄCE
OTWIERANE NA BOK

D...
symbol
D6 P/L
D8
D9

REGAŁY

SZAFKI STOJĄCE

D...
symbol szer. (cm)
D3
30
D4
40
D45
45
D5
50
D6
60

WNPP…/…/72
symbol
szer. (cm)
WNPP 60/60/72 60
WNPP 65/65/72 65

WWPO…/72
symbol
szer. (cm)
WWPO 6/72 60
WWPO 8/72 80
WWPO 9/72 90

WNPP…/…/94
symbol
szer. (cm)
WNPP 60/60/94 60
WNPP 65/65/94 65

WOW…/72
symbol
szer. (cm)
WOW 6/72 60
WOW 8/72 80
WOW 9/72 90

DO SZAFEK WISZĄCYCH
z frontem lakierowanym,
foliowanym akrylowym
PANEL 36 x 30
PANEL 36 x 56
PANEL 72 x 30
PANEL 94 x 30
PANEL 47 x 30
PANEL 58 x 30
PANEL 108 x 30

DO SZAFEK WISZĄCYCH
frontem płytowym
PANEL 36 x 32
PANEL 36 x 58
PANEL 72 x 32
PANEL 94 x 32
PANEL 47 x 32
PANEL 58 x 32
PANEL 108 x 32

DO SZAFEK STOJĄCYCH
z frontem lakierowanym,
foliowanym akrylowym
PANEL 72 x 52*
PANEL 72 x 56**
PANEL 203,7 x 56
PANEL 180,6 x 56
PANEL 45,1 x 56

DO SZAFEK STOJĄCYCH
z frontem płytowym
PANEL 72 x 56
PANEL 72 x 58
PANEL 203,7 x 58
PANEL 180,6 x 58
PANEL 45,1 x 58

* Panel wyspowy do szafek DWWP, DW, DSW
** Panel zakończeniowy

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

I N F O R M AC J E O STAC J ONAR NYCH
I I N T E R N E TOW YC H P U NK TAC H
S P R Z E DA Ż Y DOST Ę P NE NA STRON IE
I N T E R N E TOW E J L AYMAN .PL

ZESKANUJ KOD!

Wymiary technologiczne szafek mogą się nieznacznie różnić od podanych w folderze.
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.
Wydanie IV – 10.2021 r.

