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Do tworzenia Domu potrzeba serca i zaangażowania, 
które trudno porównać z czymkolwiek innym. Efektem tej pracy 
jest bezpieczna przystań dla całej rodziny. Miejsce, w którym 
można odpocząć, nabrać sił i czuć się bezpiecznie.

Pomimo że cały Dom cieszy się z efektów tej pracy, 
to wysiłek wkładany w projektowanie, meblowanie, 
dekorowanie i utrzymanie Domu często nie jest zauważany.

Black Red White podziwia domowych projektantów. 
Jesteśmy im wdzięczni za zaangażowanie w tworzenie Domu. 
To oni nadają naszej firmie głębszy sens. To dla nich co roku 
tworzymy nowe kolekcje i produkty. Widząc, ile serca wkładają 
w Dom, wspieramy ich naszą wiedzą i doświadczeniem. 
Inspirujemy i wspólnie z nimi szukamy rozwiązań, współtworząc 
najważniejsze dla nich miejsce na ziemi.

Dlatego, jakikolwiek jest Wasz styl i pomysł na Dom, jesteśmy 
dumni, że możemy stać się jego częścią.

Black Red White. Dziękujemy, że tworzysz Dom 
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Zasadniczy element kuchni. Głównie od ich wyglądu 
zależy charakter wnętrza. Styl minimalistyczny, skandy-
nawski, rustykalny, a może vintage? Na to pytanie każ-
dy powinien odpowiedzieć sobie sam. My zaś dołożymy 
wszelkich starań, aby sprostać Twoim oczekiwaniom.

Wybierz oblicze swojej kuchni

fronty

Poznaj atuty kuchni 
Senso Kitchens

Kuchnia ewoluowała. Z pomieszczenia przeznaczone-
go do gotowania otwiera się na resztę domu i staje się 
miejscem spotkań. Istnieje wiele aspektów, które nale-
ży wziąć pod uwagę, by stworzyć tę idealną. Chętnie  
Ci pomożemy. 

Estetyka w zgodzie z ergonomią

projekt

Ich kolor, kształt i wykończenie mogą nadać osta-
teczny charakter kuchni – grać pierwsze skrzypce, 
podkreślać podziały lub dyskretnie towarzyszyć ta-
flom frontów. Tylko odpowiednio dobrane staną się 
ozdobą Twojej kuchni.

Biżuteria wieńczy dzieło

uchwyty

 6      6     



Jadalnia to często integralna część kuchni. Od doboru 
rodzaju stołu i krzeseł zależy zarówno charakter wnę-
trza, jak i poziom komfortu. Nie zawsze jednolity styl 
pomieszczenia jest najlepszym rozwiązaniem. Dlatego 
dla bogatych form dobrym tłem mogą być spokojne 
fronty. O całości decydują kształty i kolory. W tym ka-
talogu pokazujemy tylko część bogatej oferty.

Wpiszą się w charakter Twojej kuchni 

krzesła i stoły

Poznaj atuty kuchni 
Senso Kitchens

Nasze produkty tworzymy z największą troską o detale. Liczy się styl, ale zwracamy 
też uwagę na każdy najmniejszy szczegół, by dać Ci wszystko, czego potrzebujesz.

Aby w tym wyjątkowo intensywnie użytkowanym  po-
mieszczeniu zapewnić najwyższy komfort pracy, ofe-
rujemy Ci mnóstwo zaawansowanych rozwiązań tech-
nicznych. Zadbamy nie tylko o porządek i optymalne 
zagospodarowanie wnętrz szafek, ale też o ich este-
tyczny wygląd.

To one dbają o ostateczną funkcjonalność kuchenne-
go wnętrza i nadają mu smaku. Akcesoria i przybory 
kuchenne mogą zdziałać cuda i zmieniać się zgodnie 
z Twoimi gustami i trendami. To najprostszy sposób na 
szybką metamorfozę Twojej kuchni.  

Ułatwią pracę w kuchni

akcesoria kuchenne

 6     7 6     
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Meble kuchenne z grupy Capital to wysmakowane nowoczesne 
wzornictwo, które powstało w wyniku połączenia stylu i naj-
wyższej jakości. Naturalny fornir, lakiery w macie lub połysku, 
markowe akcesoria z dożywotnią gwarancją oraz najbogatszy 
asortyment wyposażenia dodatkowego dają niezliczone moż-
liwości na stworzenie perfekcyjnie dopasowanej kuchni. 

grupa

Capital

 8     9 8     capital



rodzaje 
frontów

Capital
Wszystkie kolory 
znajdziesz na str. 194 – 195
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33rd saperavi avenue 
lakier 

47th scott avenue 
lakier

47th scott avenue 
fornir

36th norde avenue

32nd malbec avenue 43rd luvak avenue

37th savana avenue

38th elysee avenue

33rd saperavi avenue 
fornir 
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 10     11 10     capital



capital

Czarne fronty w matowym wykoń-
czeniu, minimalistyczny sprzęt 
w zestawieniu z otwartymi regałami 
tworzą wielofunkcyjne tło dla zmie-
niającej się codzienności.

33rd saperavi
avenue

33rd saperavi avenue – czarny mat

nowość

 12      12     



 12     13 12     capital



Wszystko 
pod ręką

Subtelne podziały i organizery szuflad to 
akcesoria, dzięki którym łatwiej będzie Ci 
utrzymać porządek i dopilnować, 
by wszystko było na swoim miejscu.

33rd saperavi avenue – czarny mat

1

2

4

3

1. miska Grey / Cream, kolor: szary, kremowy, porcelit, śr. 14 cm, 9,99    2. puszka do przechowy-
wania, 2 kolory, metal, wym. 10,8x18,9 cm, 11,99    3. pojemnik do żywności Frigoverre Evolution, 
szkło żaroodporne, wym. 18x14 cm, 26,99    4. pojemnik kwadratowy Memory, plastik, 1 l, 9,99

 14     



33rd saperavi avenue – biały mat

15 14     capital



capital

Do niedawna aneks kuchenny był 
koniecznością, by zyskać większą 
przestrzeń. Dziś częściej decydujemy 
się na otwartą  kuchnię, by spędzać
z bliskimi więcej czasu.

33rd saperavi
avenue

33rd saperavi avenue – dąb naturalny / jasny szary

nowość
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33rd saperavi avenue –  jasny szary

24
KOlOrY 

frONtów 

str. 195
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Kuchnia 
bez granic
W otwartej przestrzeni możemy 
zachować stylistyczną spójność
dzięki komodom z frontami
identycznymi jak kuchenne.

33rd  saperavi avenue – dąb naturalny 

1

2

3

4

5

1. fotel pATYCZAK wym. 50/51/77 cm    2. patera szklana dwupoziomowa, śr. 16 cm i 25,5 
cm, 39,99    3. bombonierka / pojemnik szklany, wym. 21 cm, 39,99    4. wazon szklany, kolor: 
cieniowany czarno-szary, wym. 15x28 cm, 43,99    5. serwetki Duni, 20 szt., kolor: beżowo-czarny, 
papier, wym. 33x33 cm, 5,99    

 18     19 18     capital



capital

Prostą formę mebli kuchennych 
ociepla naturalny fornir w kolorze 
mlecznej kawy. Gra światła i cienia 
wydobywa delikatne ramy frontów, 
tworząc subtelne podziały. 

47th scott
avenue

47th scott avenue – dąb latte / biały mat

2

3
1

1. bieżnik na stół, kolor: srebrny, winylowy, wym. 35x130 cm, 24,99    2. 
nóż do chleba Gerlach, stal nierdzewna, tworzywo, wym. 20 cm, 59,99       
3. deska do krojenia i serwowania, bambus, wym. 28 cm, 19,99    

nowość
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 20     21 20     capital



8
KOlOrów 
frONtów 

str. 195
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Ład 
idealny
Szuflada "w szufladzie" to rozwiązanie, 
które pozwala stworzyć domową spiżar-
nię w samym centrum kuchni. Praktyczne 
podziały i dodatkowe podświetlenie wnę-
trza tworzą wygodny dom dla akcesoriów 
i przyborów kuchennych. 

47th scott avenue – dąb latte / biały mat

 22     23 22     capital



47th scott
avenue

capital

Chłodny odcień szarości otoczenia 
wydobywa ciepło dębowego 
forniru na meblach. W dolnej 
zabudowie główną rolę odgrywa 
ciekawy podział frontów.

47th scott avenue – dąb naturalny / szara perła mat

2

3

1

1. koszyk Siro, kolor: czarny / miedź, metal, śr. 30 cm, 24,99    2. bieżnik 
na stół, kolor: złoty, winylowy, wym. 35x130 cm, 24,99    3. bombonier-
ka / pojemnik szklany, wym. 35 cm, 39,99

nowość

 24      24     



 24     25 24     capital



Potrzeba 
funkcjonalności 
inspiracją
dla stylu
Skromna zabudowa szafek wiszących 
skrywa kuchenny okap, a otwarte półki 
służą do ekspozycji przedmiotów ociepla-
jących wnętrze. 

47th scott avenue – dąb naturalny / szara perła mat

 26      26     



2
1

1. fotel pATYCZAK wym. 50/51/77 cm;    
2. krzesło pATYCZAK pRoWAnSALSKi wym. 49/42/85 cm

 26     27 26     capital



capital

Czarne szafki wiszące w matowym 
lakierze dyskretnie rysują się na 
ścianie w tym samym kolorze. Cha-
rakterystyczne uchwyty podkreślają 
podziały na białych frontach.

38th elysee
avenue

38th elysee avenue – biały połysk / czarny mat

z uchwytem L5

nowość

 28      28     



 28     29 28     capital



Rdzawy 
akcent
Dekor przypominający rdzawą blachę
na pionowych płaszczyznach szafek 
wiszących i kuchennym blacie przełamuje 
czarno-białą kolorystykę wnętrza.

38th elysee avenue – biały połysk

84th board street – ferro brązowy

1

2

4

3

1. mata, mix 2 wzorów, tworzywo sztuczne, wym. 28x43 cm, 2,99    2. chlebak Siro, drewno, stal 
nierdzewna w kolorze czarnym, wym. 26,5x31x15 cm, 79,99    3. kosz Siro, wym. 18x18x12 cm, 
19,99; wym. 23x23x15 cm, 24,99; wym. 28x28x18 cm, 29,99    4. kubek Gold Circle, porcelana, 
345 ml, 9,99

 30      30     



24
KOlOrY 

frONtów  

str. 195

 30     31 30     capital



capital

Na sosnowej podłodze i czarnych 
cokołach subtelnie unoszą się ideal-
nie gładkie fronty w kolorze cappu-
cino - w połysku i macie. Uwagę, jak 
magnes, przyciągają uchwyty, które 
przełamują surowość prostych form. 

38th elysee
avenue

38th elysee avenue – cappuccino

z uchwytem L5

nowość

 32     



33 32     capital



elementem wysokiej zabudowy jest nie tylko 
lodówka, ale również otwarty regał boczny 
i system profesjonalnych koszy Cargo. Łatwy 
dostęp do zapasów i pakowność to niewątpli-
we atuty takiego rozwiązania. 

38th elysee avenue – cappuccino

2

3

1

4

1. pojemnik do przechowywania Bird, szkło, ceramika, 600 ml, 11,99    2. talerz obiadowy Magma, 
kolor: czarny, porcelit, śr. 26 cm, 7,99    3. pojemnik Memory, plastik, 2 l, 15,99    4. szklana karafka 
z korkiem, 1 l, 9,99

 34      34     



38th elysee avenue – cappuccino

 34     35 34     capital



24
KOlOrY 

frONtów  

str. 195
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capital

W tej kuchni główną rolę gra róża-
ny odcień mebli w nowoczesnym 
połysku. Szczypta koloru idealnie 
przełamuje surowy wyraz szarości, 
skutecznie ożywiając wnętrze.

38th elysee 
avenue

33rd saperavi avenue – różany / jasny szary mat 

z uchwytem L0

2

4

1

3

1. forma do babki silikonowa Anide, kolor: beżowy, śr. 24 cm, 19,99    
2. pojemnik z przykrywką Infinity, róż, 4,5 l, 12,99; 11 l, 19,99; 17 l, 21,99    
3. kubek  „Czas na kawę”, 300 ml, 24,99    4. wałek do ciasta silikonowy 
Anide, kolor: beżowy, wym. 20 cm, 29,99    

nowość

 36     37 36     capital



capital

Soczysty odcień zieleni to kolor  
pełen życia, energii i świeżości. 
Do wnętrza wnosi wiosenny powiew, 
który zagości w nim na długo.

38th elysee 
avenue

38th elysee avenue z uchwytem l0 – awokado / grafit szary mat

z uchwytem L0

nowość

 38      38     
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24
KOlOrY 

frONtów  

str. 195
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capital

Lawendowy – pochodny fioletu, 
wprowadza do wnętrza nutę ekstra-
wagancji. To kolor ludzi kreatywnych, 
poszukujących nowych rozwiązań.

38th elysee 
avenue

38th elysee avenue z uchwytem l0 
– lawendowy połysk / jasny szary mat

z uchwytem L0

nowość

1. kubek ze słomką, mix kolorów, szkło, 450 ml, 5,99

1

 40     41 40     capital



capital

Blaty i boki mebli w kolorze ciepłego 
drewna idealnie łączą się z frontami, 
które pokryte zostały lakierowaną 
powłoką. Taki duet gra we wnętrzu 
pierwsze skrzypce, tonuje je i wycisza. 

38th elysee
avenue

38th elysee avenue z uchwytem l0 – magnolia połysk

z uchwytem L0

 42      42     
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24
KOlOrY 

frONtów  

str. 195
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Co kryje się 
w środku?
elegancki i funkcjonalny system wyposa-
żenia szuflad w drewnianym wykończeniu 
oraz sprytne "łamane" fronty pozwolą 
przechować wszystko poza zasięgiem 
wzroku. Idealne rozwiązanie do kuchni, 
w której lubimy przyjmować gości. 

38th elysee avenue z uchwytem l0 – magnolia połysk

1

1. krzesło pOSSi wym. 52/50/84 cm

 44     45 44     capital



38th elysee avenue z uchwytem l0 – szary mat

36th norde avenue z uchwytem l0 / l146 – sosna tabaco

1

2

3

capital

36th norde avenue 
+ 38th elysee avenue

1. garnek Flox, kolor: szary, emaliowany, śr. 16 cm / 1,4 l, 69,99    2. talerz  
obiadowy Marsala, kolor: czerwone wino, porcelit, śr. 26 cm, 9,99     
3. patelnia Black Trend, kolor: czarny, powłoka non-stick, śr. 28 cm, 29,99

Spokojnej palecie barw, w której 
dominantami są szarość i ciemna 
sosna, energii dodaje brzoskwi-
niowa ściana. Kuchnia, choć nie-
wielka, ma wszystko co potrzeba, 
by dobrze zacząć każdy dzień. 

 46      46     



 46     47 46     capital



Płomienny 
duet
Bogaty w rysunek fornir – sosna tabaco 
– wiernie oddaje rysy i słoje naturalnego 
drewna. Szczypta natury w samym cen-
trum pomieszczenia kuchennego. 

38th elysee avenue z uchwytem l0 – szary mat

36th norde avenue z uchwytem l0/146 – sosna tabaco

 48      48     
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frONtów 

str. 195

 48     49 48     capital



 50      50     



capital

Przestronna kuchnia z naturalnym 
oświetleniem sprawia, że wnętrze 
pełne jest gry światła i cienia. Wraże-
nie przestrzeni potęgują lakierowane 
białe fronty, w których odbija się 
codzienność. 

33rd saperavi 
avenue

33rd saperavi avenue – biały połysk / dąb legno

 50     51 50     capital



Wszystko 
w porządku
Mówią, że przeciwieństwa się przyciągają. 
Zgadzamy się z tym. Totalnie nowoczesne 
lśniące fronty ciekawie korespondują z hitem 
tego sezonu – patchworkowymi płytkami. 

33rd saperavi avenue – biały połysk 

1

2

3

4

1. lampa wisząca Barbados, kolor: czarny, wym. 20/90 cm, 1xE27 60W *, 119,-   2. lampa wisząca 
Barbados, kolor: biały, wym. 20/90 cm, 1xE27 60W *, 119,-    3. koszyk do chleba, hiacynt wodny, 
wym. 37x24x8 cm, 24,99    4. szklany pojemnik na żywność, Stylo, 1,75 l, 10,99
*Oprawa przystosowana do żarówek o kl.en. od A++ do E.
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5

5. krzesło pOSSi wym. 52/50/84 cm; stół pOSSi wym. 150-190/89,5/76,5 cm

 52     53 52     capital



capital

Kolorowy trójgłos kasztanowego 
dębu, bieli i czarnych akcentów two-
rzy neutralny nienarzucający się styl, 
w którym miło jest przyrządzić 
coś pysznego. 

33rd saperavi 
avenue

33rd saperavi avenue – dąb kasztanowy / magnolia połysk

 54      54     



1

2

1. krzesło JUlia wym. 51/45/95 cm;  2. stół OcEaN MaX wym. 140-340/90/78 cm

1

2

4

3

1. kubek Grey, kolor: szary, porcelit, 330 ml, 7,99    2. talerz deserowy Sand, kolor: kremowy, 
porcelit, śr. 20 cm, 6,99    3. łopatka z otworami Bergner, stal nierdzewna, wym. 35 cm, 19,99    
4. patelnia Black Trend, kolor: czarny, powłoka non-stick, śr. 20 cm, 19,99

 54     55 54     capital



 56     



capital

Design dla wymagających. Szlachetny 
marmur i dumne odcienie eleganckiej 
szarości i grafitu tworzą idealnie do-
pełniającą się całość. W takiej kuchni 
aż chce się pozostać dłużej... choćby 
o jeden łyk porannej kawy. 

43rd luvak 
avenue

43rd luvak avenue – jasny szary mat / grafit szary mat

nowość

57 56     capital
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ciemne komody wizualnie oddziela-
ją kuchnię od salonu, jednocześnie 
spajając dwa odrębne wnętrza, jak? 
Dzięki meblom, które prezentują 
jeden spójny styl. 

Dwa 
w jednym

43rd luvak avenue – jasny szary mat / grafit szary mat

1 2

3

5

7

4

6

1.  lampa wisząca Sticks, wym. 120x70 cm, 5xE27 60W *, 149,-    2. krzesło pOSSi liGHt wym. 
56/46/84 cm    3. szklana karafka Gold 750 ml, 69,99    4. szklany kieliszek Marsala, 300 ml, 9,99    
5. podkładka Bali, kolor: szary, śr. 38 cm, 11,99    6. talerz podkładka, kolor: złoty, śr. 33 cm, 10,99    
7. miska Spring, kolor: błękit, śr. 14,5 cm, 7,99
*Oprawa przystosowana do żarówek o kl.en. od A++ do E.

 58     59 58     capital



capital

Ozdobne listwy wieńczące oraz kilka 
pięknych dodatków udowadniają, 
że kuchnia Luvak dobrze czuje się 
również w nieco bardziej 
klasycznej odsłonie. 

43rd luvak 
avenue

43rd luvak avenue – szampański mat

 60      60     



24
KOlOrY 

frONtów  

str. 195

 60     61 60     capital



capital

Prosta tafla frontów pozwala na 
zabawę kolorem i formą szafek. 
Kto powiedział, że szafki w kuchni 
muszą stanowić równy szereg?

38th elysee
avenue

38th elysee avenue – biały połysk

1

2

3

4

1. chlebak Joe White, metal, bambus, wym. 44x21x11 cm, 89,99    2. ta-
lerz deserowy Spring, kolor: błękit, porcelit, śr. 20 cm, 6,99    3. pojemnik 
na żywność Kyoto, szkło, bambus, 1200 ml, 21,99    4. filiżanka 200 ml, 
spodek 15,5 cm Grey, kolor: szary, porcelit, 12,99

 62      62     
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 62     63 62     capital



capital

Gładkie, matowe  fronty, stal, reflek-
sy światła w szklanych taflach. Zabu-
dowa nieograniczona architekturą. 
Przestronnie i lekko.

38th elysee
avenue

38th elysee avenue z uchwytem l0 – biały mat

z uchwytem L0

 64      64     



 64     65 64     capital



Minimalizm, 
spokój 
i umiar
W utrzymanej w tonacjach bieli kuchni 
jest tylko to, co najważniejsze. Estetyka 
obowiązuje wszędzie, nawet we wnę-
trzach szafek.

2 4

1

1. komplet sztućców Presto, 24-elementowy, stal nierdzewna, 79,99    2. szuflada na sztućce, 
bambus, wym. 29,5-50,5x37x5 cm, 46,99    3. miska Marsala, kolor: czerwone wino, porcelit, śr. 
14,5 cm, 9,99    4. szklany słój z kranikiem do napojów, 4 l, 49,99

3

39
KOlOrów 
Blatów 

str. 204

38th elysee avenue z uchwytem l0 – biały mat

 66      66     



 66     67 66     capital



24
KOlOrY 

frONtów  

str. 195

 68      68     



capital

Stylistycznie spójne wnętrze łączy 
różne funkcje: kuchni, jadalni i salo-
nu. Stonowaną kolorystykę ożywiają 
drobne akcenty dekoracji.

38th elysee
avenue

38th elysee avenue – beżowy połysk

1

1. krzesło iKKa wym. 45/41/81 cm; stół iKKa wym. 70/75 cm

 68     69 68     capital



capital

ciemne fornirowane fronty z uchwy-
tami z czarnego szkła oraz niemal 
niewidoczne, typowe dla kuchni 
elementy wyposażenia - to wszystko 
sprawia, że zaciera się granica mię-
dzy kuchnią a pokojem.

32nd malbec
avenue

32nd malbec avenue – dąb kasztanowy

2

3

1

1. łyżka do mieszania Natur, drewno, silikon, wym. 20 cm, 19,99    2. patelnia 
ceramiczna Gerlach, kolor: czarny, śr. 24 cm, 159,-    3. pojemnik do żywności 
Frigoverre Evolution, szkło żaroodporne, wym. 14x14 cm, 24,99

 70      70     



 70     71 70     capital



capital

Starannie dobrane materiały stano-
wią siłę wnętrza. Praktyczny zin-
tegrowany uchwyt przyjął funkcję 
subtelnej dekoracji.

36th norde
avenue

36th norde avenue z uchwytem l0 / l146 – dąb platinum

z uchwytem L0 / L146

 72      72     



 72     73 72     capital



Światło 
proszę 
Podświetlane wnętrza szuflad 
i doświetlenie blatu roboczego 
to detale, ale sam przekonasz się, 
ile wnoszą do kuchennego wnętrza. 

36th norde avenue z uchwytem l0 / l146 – dąb platinum

10
KOlOrów 
frONtów 

str. 194

 74      74     



 74     75 74     capital



capital

Pastelowe kolory i światło z dużego 
okna budują wnętrze sprzyjające 
atmosferze relaksu. Wokół obszernej 
wyspy znajdzie sobie miejsce wielu 
miłośników gotowania.

32nd malbec
avenue

32nd malbec avenue – dąb latte

1

3

2

4

1. pojemnik na żywność Kyoto, szkło, bambus, 550 ml, 17,99    2. ubijak 
Bergner, stal nierdzewna, wym. 29 cm, 11,99   3. łapka kuchenna siliko-
nowa Anide Piesek, kolor: beżowy, wym. 10x10x6, 9,99    4. miska Grey, 
kolor: szary, porcelit, śr. 14 cm, 9,99    

 76      76     



10
KOlOrów 

KOrpUSów 

str. 204

 76     77 76     capital



capital

Mleczne szyby dyskretnie pokazują 
zawartość witryn. Półwysep ozna-
cza inne podejście do pracy, sprzy-
ja wspólnemu przygotowywaniu 
posiłków.

36th norde
avenue

36th norde avenue – dąb wenge

1

2

1. szklany pojemnik na żywność, Stylo, 2,2 l, 12,99    2. ociekacz na naczy-
nia Livio, kolor: czarny, tworzywo sztuczne, wym. 33x47,5x7,5 cm, 69,99

 78      78     



39
KOlOrów 
Blatów 

str. 204

 78     79 78     capital



capital

Plama koloru - intensywnie miodowa 
barwa wysokiej zabudowy wyłania 
się na tle czarnej ściany, niczym 
słońce zza burzowych chmur. 
To ona definiuje styl wnętrza, 
dodając mu małego pazura. 

38th elysee
avenue

38th elysee avenue – miodowy połysk / czarny połysk

 80     



81 80     capital



capital

37th savana avenue
+ 38th elysee avenue

37th savana avenue – dąb legno

38th elysee avenue – magnolia mat

Duża wyspa stanowi centrum 
kuchennego wnętrza. Na tle białej 
wysokiej zabudowy to mocny 
akcent dekoracyjny, jest też 
niezastąpiona w przygotowywaniu 
codziennych posiłków. 

 82      82     



 82     83 82     capital



capital

37th savana
avenue
Światło wpadające do kuchni mięk-
ko ślizga sie po matowych taflach 
forniru heban amari. W tej nieco 
tajemniczej scenerii niczym biżuteria 
połyskują uchwyty. Proste, ale efek-
towne o podłużnym kształcie. 

37th savana avenue – heban amari mat

 84     



85 84     capital



 86     



grupa

Traffic
Poznaj nowoczesne kuchnie z grupy Traffic. Meble, które 
zaskoczą ilością funkcjonalności, przyciągną wzrok wyjątko-
wym stylem i elastycznie dopasują się do domowego budże-
tu. Wykonane z nowoczesnych materiałów fronty możesz 
wybrać według własnych oczekiwań, podobnie jak uchwyty, 
które będą kropką nad "i" Twojego kuchennego królestwa. 

87 86     traffic



rodzaje 
frontów

Traffic
Wszystkie kolory 
znajdziesz na str. 196 – 199

 88      88     



80th frame street

87th smooth street 85th play street84th board street 

98th elysee street 91st court street

97th west street 77th simple street

n
o
w

o
ść

 88     89 88     traffic



traffic

linearne uchwyty, kolorystyczna 
powściągliwość, graficzne podziały 
przeszklenia między pomieszcze-
niami. Męską w wyrazie przestrzeń 
ocieplają zawsze modne rośliny 
doniczkowe.

98th elysee
street

2

4

1 3

98th elysee street z uchwytem l3 – grafitowy mat / biały mat 

z uchwytem L3

1. łopatka Natur, drewno, silikon, wym. 20 cm, 19,99    2. talerz obiadowy 
Grey, kolor: szary, porcelit, śr. 26 cm, 9,99    3. pojemnik do żywności 
Frigoverre Evolution, szkło żaroodporne, wym. 18x18 cm, 29,99    4. miska 
Magma, kolor: czarny, porcelit, śr. 14,5 cm, 7,99

 90      90     



 90     91 90     traffic



Nic dodać, 
nic ująć

Najlepszym zaproszeniem do działania 
jest dobrze zorganizowana przestrzeń. 
Przyjemność jest wtedy, gdy gotowanie  
odbywa się intuicyjnie, bez wysiłku.

98th elysee street z uchwytem l3 – grafitowy mat / biały mat 

 92      92     



 92     93 92     traffic



Monokolor na wysokich szafkach
i strukturę na niskich łączy ta sama 
forma frontów oraz charakterystycz-
ny uchwyt w miedzianym kolorze. 
Dzięki temu kuchnia ma dwie twarze, 
które idealnie do siebie pasują.

97th west
street

97th west street – shiraz wenge / lava mat

traffic

3

2

1

1. patelnia ceramiczna grillowa Gerlach, kolor: czarny, śr. 28 cm, 179,-    
2. nóż do jarzyn Gerlach, stal nierdzewna, tworzywo, wym. 10 cm, 35,99    
3. deska do krojenia, bambus, wym. 26,5x18,5 cm, 10,99

nowość

 94      94     



 94     95 94     traffic



traffic

W tym wnętrzu charakterystyczne 
dla loftów betonowe struktury po-
jawiły się na płaszczyznach frontów. 
Surowość materiałów łagodzi słom-
kowy kolor drewna na stole i podło-
dze oraz zieleń ogrodu za oknem.

97th west
street

97th west street – beton jasny / beton ciemny / lava mat

nowość

 96      96     



 96     97 96     traffic



1

2
3

4

1. komplet 3 pojemników szklanych na przyprawy Simple, 190 ml, 6,99    2. garnek Flox, kolor: 
szary, emaliowany, śr. 18 cm / 2 l, 74,99    3. pojemnik kwadratowy Memory, plastik, 1,6 l, 11,99    
4. patelnia ceramiczna Gerlach, kolor: czarny, śr. 20 cm, 119,-

 98      98     



Strefa 
relaksu 
Poszukiwanie potrzebnych rzeczy, 
bałagan, dezorganizacja! Spokojnie.
Szeroka oferta wyposażenia kuchennych 
szafek pozwoli ci na same pozytywne 
emocje związane z gotowaniem w domu.

97th west street – beton jasny / beton ciemny / lava mat

 98     99 98     traffic



Dodatki

W salonowej 
odsłonie

Meble przypominają meblościankę, 
półka dekoracyjna i regał w zabudowie 
oddalają skojarzenia kuchenne. Salonowy 
nastrój odpoczynku opanował multifunk-
cyjne pomieszczenie.

97th west street – beton jasny / beton ciemny / lava mat

1
3

4
5

2

1. łyżka do spagetti Natur, drewno, silikon, wym. 20 cm, 19,99    2. kosz Madera, kolor: szary, wym. 
18x14x10 cm, 12,99; wym. 32x21x12 cm, 24,99; wym. 35x24x14 cm, 29,99    3. talerz obiadowy 
Sand, kolor: kremowy, porcelit, śr. 26 cm, 7,99    4. talerz deserowy Magma, kolor: czarny, porce-
lit, śr. 20 cm, 6,99    5. komplet sztućców Roch, 24-elementowy, stal nierdzewna, 79,99

 100      100     



 100     101 100     traffic

36
KOlOrów 
frONtów  

zobacz na 
str. 197



traffic

Ciemne barwy na nowo wkraczają 
do naszych domów i mieszkań. 
Na ich tle dumnie będą prezentować 
się również kuchenne wnętrza. 
Piaskowy połysk mebli doda 
im nieco słońca w pochmurne dni. 

77th simple
street

77th simple street – piaskowy połysk / dąb sanremo

 102     



103 102     traffic



 104      104     



Komfort 
w każdym 
aspekcie
Dobrze jest zaplanować otwartą przestrzeń 
mieszkania tak, aby cieszyła oko, pozwalała 
na swobodne działanie i aby w każdej chwili 
mógł wpaść nieoczekiwany gość.

77th simple street – piaskowy połysk / dąb sanremo

 104     105 104     traffic



traffic

Mieszkanie w kamienicy skłania do 
nietuzinkowych rozwiązań. Część 
orzechowej zabudowy zagospodaro-
wała przestrzeń między oknami, 
a kombinacja białych szafek wiszą-
cych eksponuje kuchenne drobiazgi.

87th smooth
street

 87th smooth street 
– orzech pamplona / biały gładki

z uchwytem L2

 106      106     



 106     107 106     traffic



 108      108     



Pięknie 
posortowane

Odkryte półki  pozwalają na szybką zmia-
nę aranżacji wnętrza. To, czego pokazać 
nie chcemy, możemy ukryć i posegrego-
wać za frontami szafek.

 87th smooth street – orzech pamplona / biały gładki

 108     109 108     traffic



 110      110     



traffic

Kiedy każdy metr kwadratowy jest 
cenny, podstawą sukcesu jest dobry 
projekt. Funkcjonalny, spójny pod 
względem materiałów, form i kolorów.

87th smooth
street

 87th smooth street z uchwytem l1 – trufla mat

z uchwytem L1

1

2

3

4

1. taca do łóżka składana, bambus, wym. 50x30x6 cm, 49,99    2. dzbanek 
żaroodporny Marta 1,5 l, 29,99    3. talerz deserowy Grey, kolor: szary, 
porcelit, śr. 20 cm, 7,99    4. kubek Marsala, kolor: czerwone wino, 
porcelit, 330 ml, 7,99

 110     111 110     traffic



traffic

chropowata struktura shiraz wenge 
na horyzontalnym układzie szafek 
dolnych sąsiaduje z połyskującą 
czernią szkła wertykalnych witryn. 
Całą kompozycję obejmuje architek-
toniczna rama.

87th smooth
street

87th smooth street z uchwytem l2 – shiraz wenge

z uchwytem L2

 112     



113 112     traffic



46
KOlOrów 
frONtów  

str. 199

 114      114     



traffic

otwarcie kuchni na salon pozwala 
stworzyć większą przestrzeń, 
ale przede wszystkim umożliwia kuli-
narne spotkania z przyjaciółmi.

87th smooth
street

 87th smooth street – jesion messina

1. stół STo/180/95 wym. 180-240/95/77 cm 

1

 114     115 114     traffic



traffic

Górna zabudowa wprowadza do 
wnętrza nieco zamieszania. Dzięki 
otwartym i zamkniętym podziałom 
pozwala bawić się stylem całej kuch-
ni. Tonuje ją baza - eleganckie szafki 
dolne w kolorze szarego brązu. 

84th board
street

84th board street z uchwytem l1 – sosna avola szary brąz / sosna avola biała

z uchwytem L1

 116      116     



 116     117 116     traffic



traffic

84th board street
+ 87th smooth street

84th board street – dąb kamienny

87th smooth street – biały połysk

Przechowuj jak zawodowiec. Zyskaj 
jeszcze więcej miejca do przechowy-
wania, dzięki organizacji wewnętrz-
nej szafek i szuflad. Segregator 
odpadów, podziały wewnętrzne, 
organizery na sztućce - wszystko 
do Twojej dyspozycji. 

 118      118     



1

3

2

4

1. chlebak Soho, drewno, stal nierdzewna w kolorze czarnym, tworzywo, wym. 37x26x22 cm, 79,99    
2. nóż kuchenny, uniwersalny, stal nierdzewna, wym. 20 cm, 69,99    3. miska Latte, kolor: beżowy, 
porcelit, śr. 14,5 cm, 7,99    4. blok do noży Koga, kolor: czarny, plastik, wym. 20 cm, 34,99

 118     119 118     traffic



traffic

Identyczne wybarwienie frontów 
dolnej zabudowy i blatów, tworzy 
stonowany, harmonijny wystrój.

84th board
street

84th board street – dąb bardolino 

87th smooth street – mocca

1. stół aMMaN wym. 150-200/90/77,5 cm;  2. krzesło Ultra 2 wym. 48/42/85 cm

1

2

 120      120     



7
KOlOrów 
frONtów  

str. 196

 120     121 120     traffic



traffic

77th simple street
+ 84th board street

77th simple street – trufla mat 

Chłodny szyk szarości lekko przeła-
muje błękit dodatków, krzeseł 
oraz stołu. Funkcjonalne rozwiąza-
nia pojemnej zabudowy dolnej 
rekompensują niewielką ilość 
szafek wiszących. 

 122      122     



77th simple street – trufla mat 

84th board street – sosna avola szary brąz

 122     123 122     traffic



traffic

Kuchnia otwiera się na salon, 
tworząc z nim jedną spójną całość. 
A to wszystko dzięki kolorom drew-
na, które przebijają się na blatach 
kuchennych i szafce RTV. Razem, 
ale osobno. 

91st court
street

91st court street – magnolia mat

 124      124     



Codzienny 
rytm 

W tej przestrzeni funkcjonują jedynie 
umowne granice. Ciąg szafek wiszących 
stanowi łącznik pomiędzy jednym  
a drugim pomieszczeniem.

1. stół pOSSi liGHt wym. 145-185/85/76,5 cm; 
krzesło pOSSi liGHt wym. 56/46/84 cm

1

 124     125 124     traffic



traffic

Kolory to nośniki emocji. Czerwień 
- najgorętsza ze wszystkich barw - 
jest tłem dla ciemnej zabudowy. Tak 
energetyzujące wnętrze skłania ku 
kulinarnym odkryciom. 

85th play
street

85th play street – nitka połysk

 126      126     



traffic

kuchnia utrzymana w bieli. Ten kolor 
rozjaśnia i optycznie powiększa 
nawet bardzo ciasne wnętrza. Daje 
wrażenie świeżości i podkreśla nie-
skazitelną schludność pomieszczenia, 
a ciąg białych frontów dodatkowo 
porządkuje przestrzeń. 

87th smooth
street

87th smooth street – biały połysk

 126     127 126     traffic



traffic

Męski charakter wnętrza narzuca 
prosta forma oraz kolorystyka mebli. 
Minimalistyczną prostotę kuchennej 
zabudowy rekompensuje duży 
graficzny wzór posadzki. 

98th elysee
street

98th elysee street – grafitowy połysk

 128      128     



39
KOlOrów 
Blatów 

str. 204

 128     129 128     traffic



80th frame street – biały gładki

 130      130     

36
KOlOrów 
frONtów  

zobacz na 
stronie 197



traffic

Kuchnia, choć niewielka, skrywa 
w sobie wszystkie funkcjonalności. 
Dolna zabudowa z pogłębionym 
blatem pełni rolę strefy roboczej, 
a szafki wiszące sprzyjają wygodne-
mu przechowywaniu. 

80th frame
street

80th frame street – wanilia ciemna

1. stół pOrtO wym. 160-200/90/76 cm; 
krzesło pOrtO wym. 50/45/93 cm

1

 130     131 130     traffic



 132      132     



grupa

Royal
Królewskie wnętrza potrzebują szlachetnej oprawy. Kuchnie 
Royal to wykonane z najwyższego gatunku drewna fronty 
meblowe w stylu ponadczasowej klasyki. Wyraziste rzeźbie-
nia, frezy czy kunsztownie wykonane uchwyty mówią o sty-
lu, wewnątrz kryje się mnóstwo funkcjonalnych rozwiązań, 
które możesz dobrać samodzielnie. Podobnie jak akcesoria 
z dożywotnią gwarancją jakości.  

 132     133 132     rOYal



rodzaje 
frontów

Royal
Wszystkie kolory 
znajdziesz na str. 200 – 201

 134      134     



DraggoKasetta

Diadema Frigg

Elenore

n
o
w

o
ść

imperor

Gladio

 134     135 134     rOYal



rOYal

Między klasyką a nowoczesnością. 
Szary lakier zmienia oblicze kla-
sycznej formy frontów. Stylizowane 
sprzęty współgrają z czarnym tłem 
kuchni i elementami wystroju.

Kasetta

kasetta – jasny szary

nowość

 136      136     



 136     137 136     rOYal



Serce 
domu
Duża wyspa do gotowania integruje życie 
towarzyskie podczas domowych imprez. 
kuchnia klasyczna w formie skrywa nowo-
czesne wnętrze, a stylizowane AGD repre-
zentuje nowe technologie.

kasetta – jasny szary

1. solniczka i pieprzniczka Siro, kolor: czarny, biały, ceramika, drewno kauczukowe, wym. 12,7 cm, 
49,99    2. garnek Flox, kolor: szary, emaliowany, śr. 22 cm / 3,8 l, 89,99    3. patelnia Contrast Procoat, 
ceramiczna, śr. 28 cm, 159,-    4. szpatułka silikonowa Natur, drewno, silikon, wym. 20 cm, 19,99

1

2

4

3

 138     



BLAT Z DREWnA 
DĘBoWEGo 

nowość

139 138     rOYal



rOYal

Wytworna, dwuszeregowa kuch-
nia z widokiem na ogród. Światło 
podkreśla misterne frezy frontów 
i dekoracyjne szklenie witryn. 

Elenore

elenore – marcepan

2

3

1. zestaw 3-elementowy Tea for One Brunch, porcelana, 49,99    2. talerz 
deserowy Latte, kolor: beżowy, porcelit, śr. 20 cm, 6,99    3. bombo-
nierka / pojemnik szklany, wym. 17 cm, 33,99

1

 140      140     



 140     141 140     rOYal



Z miłości 
do tradycji 
i rzemiosła 
Fronty zdobione frezem, dekoracyjne 
pilastry, wieńczące listwy. Estetycznemu 
dyktatowi podporządkowane jest nawet 
wyposażenie szuflad.

2

1. stół caNNEt wym. 160-200/90/76,5 cm; 
2. krzesło pATYCZAK pRoWAnSALSKi wym. 49/42/85 cm

1

elenore – marcepan

 142      142     



4

3

5

6

1. stół caNNEt wym. 160-200/90/76,5 cm; 
2. krzesło pATYCZAK pRoWAnSALSKi wym. 49/42/85 cm

3. tarka do sera Bergner, stal nierdzewna, wym. 24,5 cm, 14,99    4. podkładka Bali, kolor: na-
turalny, śr. 38 cm, 11,99    5. szklana salaterka z pokrywką drewnianą Brunch, śr. 16,3 cm, 17,99    
6. zaparzacz do kawy / herbaty 1 l, szkło żaroodporne, stal nierdzewna 39,99

 142     143 142     rOYal



rOYal

Duża przestrzeń, biel i drewno 
to ponadczasowa stylistyka. 
Biała zabudowa gładkich frontów 
stała się tłem dla grającej tu pierw-
sze skrzypce wyspy.

Draggo 
+ 38th elysee 
avenue

Draggo – dąb kasztanowy 

38th elysee avenue – biały matowy

 144      144     



7
KOlOrów 
frONtów 

str. 201

 144     145 144     rOYal



rOYal

klasyka gatunku. kuchnia uszla-
chetniona głębokimi dekoracyjny-
mi frezami nabiera szyku 
w zestawieniu z eleganckim 
blatem. Lekkości dodają jej 
gustowne witryny wiszące. 

Frigg

Frigg – dąb bianco

 146      146     



 146     147 146     rOYal



Technologia 
pod klasyczną 
fasadą
Pod fasadą klasyki kuchnia skrywa nowocze-
sne rozwiązania zwiększające jej funkcjonal-
ność. Tradycja jest tutaj w zgodzie z nową 
technologią np. koszami Cargo, które 
czynią ją jeszcze bardziej komfortową. 

Frigg – dąb bianco

1

2

1. szklana karafka Silver, 750 ml, 69,99    2. szklanka Irish Joe, mix wzorów, szkło, 230 ml, 3,99    
3. patera ozdobna, kolor: złoto, szkło, śr. 35 cm, 59,99

3
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rOYal

kuchnia w duchu klasyki tchnie 
spokojem i czarem minionych epok. 
W tradycyjnym wnętrzu znalazło się 
również miejsce na wyspę 
– twór współczesnego designu. 
Czy nie jest pięknie? 

Imperor

Imperor – dąb marabell
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Rozedrgane tafle szkła wprawione w pa-
tynowane ramki działają jak uproszczona 
wersja klasycznego witrażu. Ozdobne wy-
pełnienia witryn oraz delikatne uchwyty na 
bielonych, drewnianych frontach przywodzą 
na myśl najbardziej dostojne wnętrza.

Imperor – dąb marabell

1

5

6

2

3

4

1. podkładka Balli, kolor: czarny, śr. 38 cm, 11,99    2. lampa stołowa Astoria, wym. 76x40 cm, 1xE27 
60W *, 289,-    3. kosz Bamboo, wym. 22x16x13 cm, 15,99; wym. 35x25x15 cm, 34,99    4. bieżnik, 
duni, perferowany, wym. 480x40 cm, 19,99    5. pojemnik do przechowywania Bird, szkło, cerami-
ka, 1300 ml, 14,99    6. nóż do obierania, stal nierdzewna, wym. 11 cm, 27,99
*Oprawa przystosowana do żarówek o kl.en. od A++ do E.
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rOYal

Różnorodność szafek działa deko-
racyjnie i pozwala na optymalne 
zagospodarowanie przestrzeni. 
ozdobne uchwyty z kwiatowym 
wzorem korespondują z ceramiczną 
elipsą na szkle witryny.

Imperor

Imperor – orzech włoski

1

2

4

3

1. pędzel Natur, drewno, silikon, wym. 20 cm, 19,99    2. patelnia ceramiczna Gerlach, kolor: czarny, 
śr. 28 cm, 179,-    3. dzbanek Kula, szkło, 1,5 l, 17,99    4. kubek Sand, kolor: kremowy, porcelit, 
330 ml, 6,99
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5

5. stół Bawaria DStO wym. 160-360/100/78 cm; krzesło Bawaria DKrSii wym. 55/46/94 cm

rOYal

Szeroka oferta modułów pozwala na 
stworzenie obok zabudowy stricte 
kuchennej przestronnego siedziska 
objętego kredensem. 

Frigg

Frigg – dąb mokka
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rOYal

Drewno - popularne i lubiane od stu-
leci. Urzeka jego naturalne piękno: 
charakterystyczne słoje, kolory, a na-
wet drobne sęki. Drewniana kuchnia 
nigdy się nie starzeje.

Draggo

Draggo – dąb miodowy

2

1

3

4

5

1. łyżka cedzakowa Bergner, stal nierdzewna, wym. 38 cm, 21,99    2. obierak Bergner, stal 
nierdzewna, wym. 19,5 cm, 8,99    3. cedzak silikonowy Anide, kolor: beżowy, śr. 20 cm, 24,99    
4. kubek Gold XOXO, porcelana, 345 ml 9,99    5. wkład do szuflad, bambus, wym. 34x28-40x5 cm, 
59,99
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rOYal

Witryny zgrupowane w wiszący dwu-
szereg ustąpiły miejsca dużemu oknu 
doświetlającemu blat. Masywne 
fronty z litego drewna zdobi subtel-
ny uchwyt z koronkową obwódką.

Gladio

Gladio – dąb mokka

2

1

3

1. szklana salaterka z pokrywką drewnianą Brunch, śr. 22,8 cm, 29,99    
2. pojemnik Memory, plastik, 0,9 l, 13,99    3. talerz obiadowy Latte, 
kolor: beżowy, porcelit, śr. 26 cm, 7,99
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rOYal

Forma i stylowe dekoracje frontów 
oraz układ mebli odwołują się do 
przeszłości. Zwolnij. Odkryj przyjem-
ność z poszukiwania dawnych i od-
krywania nowych, pysznych smaków. 

Diadema

Diadema – orzech ciemny

1

4

2 3

1. Noże do serów, zestaw 3-elementowy, drewno akacjowe, stal nierdzewna, wym. 24 cm, 24 cm, 
19 cm, 42,99    2. miska Sand, kolor: kremowy, porcelit, śr. 14,5 cm, 7,99    3. kubek Magma, kolor: 
czarny, porcelit, 330 ml, 6,99    4. deska do krojenia z rantem, bambus, wym. 40x30x5 cm, 46,99
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rOYal

Ciepły kolor naturalnego drewna, 
strefa gotowania przypominająca 
tradycyjny piec, światło sączące 
się przez okiennice z niewielkiego 
okna. Kuchnia urzeka naturalnością, 
przywołując na myśl skojarzenie 
wiejskiej sielskości.

Imperor

Imperor – orzech włoski 5

5. stół OrlaND 4w wym. 160-360/110/78 cm; krzesło OrlaND wym. 53/44/94 cm 
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grupa

Sentima
Miłość do klasyki można odzwierciedlić również w kuchni. 
Poznaj fronty kuchenne z grupy Sentima i odkryj najbardziej 
ekonomiczne rozwiązania mebli szytych na miarę, w atrak-
cyjnych cenach. Własny styl możesz wybrać spośród wielu 
dostępnych wzorów i kolorów frontów, a o funkcjonalność 
wnętrza zadbać, wybierając profesjonalne akcesoria i ele-
menty wyposażenia dodatkowego.
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rodzaje 
frontów

Sentima
Wszystkie kolory 
znajdziesz na str. 202 – 203
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Dziewiąta SymfoniaTuzin Róż Siódme niebo

Kantata Kasetta

pasjonata 

pierwsza Miłość
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SENtiMa

Stonowane kolory, dekoracyjne 
frezy i podświetlane witryny 
nakreśliły rustykalny charakter 
kuchni. Podzielone fronty witryn 
jednocześnie eksponują i skrywają  
swoje wnętrze.

Pasjonata

Pasjonata – lava mat
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Instynkt  
samoorganizacji
Ilość niezbędnych w kuchni zapasów, 
naczyń i urządzeń skłania do zastosowania 
systemów organizacji wewnątrz zabudo-
wy. Tylko w ten sposób można zredukować 
ilość eksponowanych przedmiotów.

Pasjonata – lava mat

1

2

3

4

1. szklany pojemnik na żywność, Stylo, 870 ml, 8,99    2. garnek Flox, kolor: szary, emaliowany, śr. 
20 cm / 2,8 l, 79,99    3. talerz deserowy Marsala, kolor: czerwone wino, porcelit, śr. 20 cm, 7,99    
4. kubek Gold Dots, porcelana, 345 ml 9,99
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KOlOrów 
frONtów 

str. 202
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SENtiMa

Monochromatyczne zestawienia 
oddają prym elementom bogatym 
w fakturę. Charakter pomieszczenia, 
meble oraz dodatki tworzą pełne 
wdzięku domowe zacisze.

Kasetta

kasetta – biały canadian

1. zestaw kawowy Azure, 12-elementowy, porcelana, 220 ml, 79,99    
2. kinkiet Velio, wym. 31x20x42 cm, 1xE27 60W *, 129,-
*Oprawa przystosowana do żarówek o kl.en. od A++ do E.

2

1
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Siła 
delikatności
Nienarzucająca się kolorystyka wnętrza 
sprawia, że uwaga skupia się na szczegó-
łach: frezach frontów, ozdobnych pila-
strach, patynowanych uchwytach.

kasetta – biały canadian

1. stół RoLESŁAW wym. 95-195/95/76 cm; 
2. krzesło pATYCZAK pRoWAnSALSKi wym. 49/42/85 cm

1

2
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SENtiMa

Kuchnia w kolorze trufli reprezentuje 
romantyczną odsłonę klasyki. 
W kąciku śniadaniowym można 
wypić poranną kawę, zebrać myśli, 
zaplanować dzień.

Kasetta

kasetta – trufla mat
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SENtiMa

Zrównoważone proporcje wielkości 
brył wysokiej i dolnej zabudowy two-
rzą przestrzeń ułatwiającą wprowa-
dzenie indywidualnych rozwiązań.

Tuzin
Róż

Tuzin Róż – wenge

2

1 3

1. puszka do przechowywania, 2 kolory, metal, wym. 10,7x10,7x16,1 cm, 
12,99    2. talerz obiadowy Spring, kolor: błękitny, porcelit, śr. 26 cm, 7,99    
3. szklanka City z podwójną ścianką, 320 ml, 18,99
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Praktycznie 
bez ograniczeń

Charakterystyczne frezy i ścięte narożniki 
frontów wymykają się stylistycznym 
standardom. Mnogość funkcjonalnych 
rozwiązań pozwala skoncentrować się 
na kreatywnej stronie gotowania.

Tuzin Róż – wenge

34
KOlOrY 

frONtów  

zobacz na 
str. 203
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1

2

3

4

1. szklany pojemnik na żywność, Stylo, 1,28 l, 9,99    2. dzbanek, szkło, 2,1 l, 19,99    3. patelnia 
Contrast Procoat, ceramiczna, śr. 24 cm, 139,-    4. deska do krojenia, bambus, wym. 33,5x21 
cm, 13,99
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SENtiMa

kontrastowe zestawienia kolorów, 
faktur i form stanowią istotę tego 
wnętrza. Klasyczne meble dopełnia 
rustykalne aGD i mocne w barwie 
płytki balansujące pomiędzy 
czernią a grafitem.

Pierwsza
Miłość

Pierwsza Miłość – jesion antyczny patyna
1. stół lOrEN wym. 140-180/90/77 cm; krzesło lOrEN wym. 54/45/95 cm 

1
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SENtiMa

Kantata

kantata – wiśnia primavera patyna

Patynowane, bogato frezowane 
fronty znakomicie odnajdują się 
w neutralnym towarzystwie 
szarego otoczenia. 
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SENtiMa

Funkcja w pięknej oprawie. 
Dekoracyjność frontów, bogactwo 
elementów zdobniczych sprawiają, 
że kuchnia mimo ekonomicznego 
zagospodarowania przestrzeni
nie traci klasycznego uroku.

Tuzin Róż

Tuzin Róż – wiśnia koreańska patyna

1. stół Natalia 140 wym. 140-180/80/80 cm; krzesło Natalia DKrS ii wym. 55/46/94 cm  

1
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Niczym właściwie dobrane przyprawy, odpowiednie wypo-
sażenie potrafi całkowicie odmienić kuchnię. Oferujemy sze-
roki wybór elementów wyposażenia dodatkowego, dzięki 
którym odkryjesz na nowo znaczenie słowa funkcjonalność. 
Przekonaj się, jak drobne przedmioty i kilka sprytnych roz-
wiązań mogą nadać codzienności zupełnie inny smak. 
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zabudowa
AGD
Połącz nowoczesne 
technologie z eleganckim 
wzornictwem.

okap wbudowany 
w szafkę jest dyskret-
nym, a jednocześnie 
bardzo praktycznym 
elementem wyposa-
żenia kuchni. 

aGD

Zmywarki z panelem 
w pełni zintegrowany-
mi z frontem są stwo-
rzone do bardzo czy-
stych, designerskich 
wnętrz, w których 
cały ciąg kuchenny 
sprowadzony jest do 
jednorodnej, niczym 
niezakłóconej formy.

Dzięki zastosowaniu 
podnośnika AVEN-
TOS HL jednoczę-
ściowy front można 
łatwo otworzyć  
równolegle do góry 
i zatrzymać w do-
wolnej pozycji. jest  
idealny do zastoso-
wania w szafkach 
skrywających wolno 
stojące urządzenia 
kuchenne.
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Cargo
Każdy element dobrze urządzonej 
kuchni jest wyposażony zgodnie 
z potrzebami i oczekiwaniami 
użytkowników. Dobrze wybrane 
pozwalają się cieszyć gotowaniem, 
jedzeniem i życiem.

Dzięki zastosowaniu 
wysokich szuflad 
oraz ich wewnętrznej 
organizacji mamy do 
dyspozycji spiżarnie 
w centrum pomiesz-
czenia kuchennego.

Funkcjonalne kosze 
ułatwiają organizację 
pracy w kuchni, 
a dzięki zastosowaniu 
prowadnic z pełnym 
wysuwem oraz ci-
chym domykiem czy-
nią ją jeszcze bardziej 
komfortową.

System cargo - Blum 
zapewnia mnóstwo 
przestrzeni na pro-
dukty oraz bezpo-
średni do nich dostęp 
z trzech stron.

 188     
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Szuflada z wysokim 
frontem w systemie 
Tandembox pozwala 
zagospodarować 
wnętrze szafki zlewo-
zmywakowej zgodnie 
z potrzebami użyt-
kownika. Zastosowa-
nie systemu elek-
trycznego otwierania 
szuflad Servo-Drive 
zapewnia całkowi-
cie automatyczne 
otwieranie szuflady 
mocowanej 
do frontu.

System Le Mans łączy 
optymalne wyko-
rzystanie miejsca 
w szafce narożnej 
z komfortem jej użyt-
kowania. Każda z pó-
łek oddzielnie wysu-
wa się na zewnątrz, 
co ułatwia dostęp do 
znajdujących się na 
nich przedmiotów. 

kosz cleaning agent 
w szafce zlewozmy-
wakowej idealny do 
przechowywania 
środków czystości, 
gąbek, tabletek do 
zmywarki i innych 
akcesoriów.

Specjalny kształt szu-
flady zlewozmywako-
wej pozwala maksy-
malnie wykorzystać 
miejsce w szafce 
i zamontować szufla-
dę bezpośrednio pod 
zlewem.

Funkcjonalnie zapro-
jektowane kosze 
z dopasowanymi 
uchwytami. Blanco-
botton optymalnie 
wykorzystuje prze-
strzeń. Nowoczesne, 
harmonijne i funkcjo-
nalne wzornictwo. 
Proste w obsłudze 
i utrzymaniu w czy-
stości.

Modułowe kosze 
na odpady ekko 
- SYSTeM to funk-
cjonalność i łatwa 
segregacja odpadów. 
Każdy z pojemników 
wyposażony jest 
w składane rączki, 
które służą również 
do przytrzymywania 
worków na śmieci.  
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Wkład z tworzywa 
w odcieniu dobranym 
do koloru szuflady 
pozwala podnieść or-
ganizację wyposaże-
nia szafki, a zarazem 
zachować nowocze-
sny wygląd całego 
kompletu mebli.

System szuflad Tan-
dembox Intivo firmy 
Blum daje możliwość 
indywidualnego 
zagospodarowania 
wnętrza szuflady po-
przez zastosowanie 
systemu podziałów.

Wykonany z drewna 
bukowego wkład do 
organizacji przecho-
wywania talerzy oraz 
naczyń kuchennych 
jest funkcjonalnym 
i nowoczesnym spo-
sobem na zagospo-
darowanie wnętrza 
wysokiej szuflady 
Intivo firmy Blum.

Wykonany z litego 
drewna bukowego 
system podziału we-
wnętrznego szuflady 
nadaje szufladzie 
konkretną funkcję.

Dzięki zastosowaniu 
w szafkach szuflad 
zyskujemy 25% do-
datkowej przestrzeni. 
Systemy organizacji 
wewnętrznej szuflad 
pozwalają na zapla-
nowanie i zagospo-
darowanie wnętrza 
szuflad zgodnie 
z indywidualnymi 
potrzebami 
użytkownika.

System organizacji 
wewnętrznej szuflad 
pozwala przystoso-
wać szufladę do prze-
chowywania każdego 
rodzaju zawartości, 
dbając o porządek.
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Oświetlenie
Funkcjonalne i energooszczędne 
rozwiązania oświetlenia 
to niekonwencjonalny sposób 
na odmianę każdego wnętrza.
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oprawa leD sprawdzi 
się jako oświetlenie 
blatu, wnętrza szafek 
i witryn w kuchni 
w każdym stylu. 

Zbliżeniowy łącz-
nik automatycznie 
uruchomi oświetle-
nie leD  po otwarciu 
szuflady i wyłączy 
bezpośrednio po jej 
zamknięciu, nie mar-
nując energii.

Podświetlone dno 
wiszących szafek 
pełni podwójną rolę. 
Równomiernym, 
mocnym światłem 
oświetli blat roboczy 
oraz wyeksponuje 
przedmioty we-
wnątrz witryny.

Tradycyjna oprawa 
podszafkowa, która 
sprawdza się w każ-
dej kuchni. Dosko-
nale oświetla blat 
roboczy, a zarazem 
nadaje charakter 
i styl meblom.

Wyłącznik dotykowy.
Zaletą wyłącznika 
jest jego precyzyj-
ność działania, małe 
gabaryty oraz nowo-
czesny wygląd. 

oprawa leD dedyko-
wana dla wielbicieli 
nowinek technolo-
gicznych, którzy ce-
nią przede wszystkim 
jakość i oszczędność, 
a także troskę o śro-
dowisko naturalne. 
Łączy w sobie wiele 
cennych funkcji, dzię-
ki swoim walorom 
doskonale spełnia 
się jako oświetlenie 
użytkowe, które nie 
ma sobie równych!

 192     193 192     oŚWiETLEniE



 194     

Capital – kolory frontów

36th norde avenue
materiał: płyta fornirowana
forniry naturalne

nowość nowość

dąb brązowy dąb canadian dąb grafitowy dąb kasztanowy sosna biała

sosna tabacodąb latte dąb naturalny dąb platinum dąb wenge

nowość

37th savana avenue
materiał: płyta fornirowana
dostępne w wersji połysk i mat 
forniry modyfikowane

dąb legno dąb siwy heban amari

32nd malbec avenue
materiał: drewno, płyta fornirowana
forniry naturalne

dąb brązowy dąb canadian dąb grafitowy

nowość nowość

dąb latte dąb naturalnydąb kasztanowy

nowość
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47th scott 
avenue lakier
materiał: płyta HDF, lakier
dostępne tylko w wersji mat
kolory wg wzornika lakierów

33rd saperavi 
avenue lakier 
materiał: płyta MDF, lakier 
dostępne w wersji połysk i mat 
kolory wg wzornika lakierów

43rd luvak 
avenue
materiał: płyta HDF, lakier
dostępne tylko w wersji mat
kolory wg wzornika lakierów

38th elysee 
avenue
materiał: płyta MDF, lakier
dostępne w wersji połysk i mat 
kolory wg wzornika lakierów

nowość nowość nowość nowość nowość nowość nowość

grafit szary

szampański

bakłażanowy

latte miodowy

magnolia

wrzosowy

różany jasnobeżowy

zieleń oliwkowa

szary

brąz cappucino mokate

beżowy

grafitowy

awokado

jasny szary

lawendowy

biały

czerwony

czarny

bordo

szara perła

nowośćnowość

n
o
w

o
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47th scott 
avenue fornir
materiał: drewno, płyta fornirowana
forniry naturalne

33rd saperavi 
avenue fornir 
materiał: drewno, płyta fornirowana
forniry naturalne

nowość nowość

dąb brązowy dąb canadian dąb grafitowy dąb kasztanowy

nowość

dąb latte dąb naturalny dąb platinum dąb wenge
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Traffic – kolory frontów

84th board street
materiał: płyta laminowana

ferro brązowy ferro szary dąb bardolino dąb górski

dąb kamienny sosna avola biała sosna avola szary brąz

nowość nowość

85th play street
materiał: płyta meblowa, folia, lakier

biały połysk nitka połysk
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97th west street
materiał: płyta MDF, folia PVC
w opcji usłojenie poziome
wg wzornika folii PVc

80th frame street
materiał: płyta MDF, folia PVC
w opcji usłojenie poziome
wg wzornika folii PVc

wenge

mussel mat biały canadian olcha miodowamocca

akacja

modrzew jasny

biały gładki

orzech autore

wiśnia koreańska

shiraz wenge

samoa tik

szary mali

alabaster matbrzoza syberyjska dąb cynamon wanilia ciemna

jabłoń ciemna wiśnia malaga

dąb sonomawiśnia portofino

jesion messina

beż

dąb sonoma ciemny

jesion antyczny

czereśnia antyczna

dąb wenge magia dąb sanremo

orzech pamplona

lava mat

trufla mat

nowość

changall oak sand

nowość

andresen pine white beton jasny beton ciemny

nowość nowość nowość

modrzew sibiu złoty



Traffic – kolory frontów
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nowość nowość

91st court street
materiał: płyta MDF, lakier
dostępne tylko w wersji mat
kolory wg wzornika lakierów

miodowy

jasnobeżowy cappucino

nowość

mokate

nowość nowość nowość nowość

grafit szary

szampański bakłażanowy

latte

magnolia wrzosowy

różany

zieleń oliwkowa

brąz

beżowy

czerwony bordo

szary grafitowy jasny szary biały czarny szara perła

98th elysee street 
materiał: płyta MDF, lakier 
dostępne w wersji połysk i mat 
kolory wg wzornika lakierów

lawendowy

nowość

awokado

nowość
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77th simple street
materiał: płyta MDF, folia PVC
w opcji usłojenie poziome
wg wzornika folii PVc

87th smooth street
materiał: płyta MDF, folia PVC
w opcji usłojenie poziome
wg wzornika folii PVc

szary połysk

wenge

biały canadian

akacja

modrzew jasny

wiśnia koreańska

samoa tik

czarny połysk beż połysk

brzoza syberyjska olcha miodowa

jabłoń ciemna

mocca shiraz wenge

piaskowy połyskdąb sonoma

wiśnia portofino beż biały połyskczereśnia antyczna

dąb wenge magia orzech pamplona dąb sanremo

wiśnia malaga

pistacja połysk

jesion messina

wanilia połysk

bakłażan połysk

szary mali

czerwony połysk czarny brąz połysk

alabaster mat

biały gładki dąb cynamonwanilia ciemna dąb sonoma ciemnymussel mattrufla mat

nowość nowość

modrzew sibiu złoty changall oak sand

nowość

andresen pine whitebeton jasny beton ciemny

nowość nowość

jesion antyczny

orzech autore

lava mat



 200      200     

Royal – kolory frontów

Kasetta
materiał: płyta HDF, lakier
dostępne tylko w wersji mat
wg wzornika lakierów

nowość nowość nowość

jasnobeżowybrąz cappucino

bakłażanowy wrzosowybeżowy

biały czarny szara perła

miodowyczerwony bordo

nowość nowość nowość

grafit szary latte różany

szampański magnolia zieleń oliwkowa

szary grafitowy jasny szary

nowość

mokate awokado lawendowy

nowośćnowość
n

o
w

o
ść
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Frigg
materiał: drewno masyw
dąb ecru, dąb mokka

Elenore
materiał: drewno masyw 
marcepan, olcha brązowa

Diadema
materiał: drewno, fornir, płyta MDF
orzech ciemny

Imperor
materiał: drewno masyw
orzech włoski

Draggo
materiał: drewno, fornir, płyta MDF 
dąb miodowy

Gladio
materiał: drewno masyw
dąb mokka

  lub w kolorach na zamówienie

dąb bianco dąb złotydąb marabell dąb rustikaldąb ecru dąb kasztanowy
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Sentima – kolory frontów

Dziewiąta
Symfonia 
materiał: płyta MDF, folia, lakier

Kantata
materiał: płyta MDF, folia, lakier

Pasjonata
materiał: płyta MDF, folia PVC

orzech patyna wiśnia primavera 
patyna

mussel mat patyna

alabaster mat patyna

biały gładki patyna

biały canadian patyna

wanilia ciemna patyna

beż patyna

mocca patyna trufla mat patyna

lava mat patyna
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Kasetta
materiał: płyta MDF, folia PVC
w opcji wersja patynowana
wg wzornika folii PVc

Tuzin Róż
materiał: płyta MDF, folia PVC
w opcji wersja patynowana
wg wzornika folii PVc

Siódme Niebo 
materiał: płyta MDF, folia PVC
w opcji wersja patynowana
wg wzornika folii PVc

Pierwsza Miłość 
materiał: płyta MDF, folia PVC
w opcji wersja patynowana
wg wzornika folii PVc

wenge

olcha miodowa

akacja

biały gładki dąb cynamon

wiśnia koreańska

samoa tik

modrzew jasny

wanilia ciemna jabłoń ciemna wiśnia malaga

wiśnia portofino

jesion messina

beż czereśnia antyczna

jesion antyczny dąb wenge magia orzech pamplona

dąb sonoma ciemny

szary mali

nowość

andresen pine white

nowość nowość

modrzew sibiu złoty changall oak sand

biały canadian

dąb sanremo

alabaster mat

mocca shiraz wenge dąb sonomaorzech autore

mussel matbrzoza syberyjska

trufla mat

lava mat
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nowość

nowość

nowość

porfido crema porfido grafito sahara

galaxy czarny

stone beigeferro szary

volcano aluminium

bazalt apo

stare drewno

traverstone

bazalt toba dark cristal

wenge africa

taurus

ferro brązowy

lite drewno dębowe

dąb górski dąb kamiennydąb bardolino

dąb lora

klepka afrykańska luna marmur valentino

tenerifesosna avola białawhite stone

granit złotydistrict dark kashmir white pietra beżowapiaskowiec

galaxy biały

meteora

cappucino metropolitanwenge klepka wenge luizjanatrawertyn

nowość

biały alpejski czarny

szampańskikasztan

dąb górski dąb amarigrafit szary

szary grenola wenge wiśnia primavera

korpusy

laminowane:

drewniane:

blaty

jasny atelier
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G-45/95-PV* G-45/95-PV2*

G-45/57-PV* G-45/57-PV2*

G-60/95-PV* G-60/95-PV2*

G-60/72-PV* G-60/72-PV2*

G-60/57-PG-60/57-PV* G-60/57-PV2*

G-15/72

D-15/82

G-15/95

D-30/82-P

DSM/5-
30/82-2S/S
DST/5-(DSI/5-)
30/82-2S/S

DSM/5-
30/82-S/3S
DST/5-(DSI/5-)
30/82-S/3S

DSM/4-
30/82-2S
DST/4-
(DSI/4-)
30/82-2S

DSM/4-
30/82-S/2S
DST/4-
(DSI/4-)
30/82-S/2S

G-30/95-P

D-45/82-P

DSM/5-
45/82-2S/S
DST/5-(DSI/5-)
45/82-2S/S

DSM/5-
45/82-S/3S
DST/5-(DSI/5-)
45/82-S/3S

DSM/4-
45/82-2S
DST/4-
(DSI/4-)
45/82-2S

DSM/4-
45/82-S/2S
DST/4-
(DSI/4-)
45/82-S/2S

G-45/95-P

D-60/82-P

D1SM/5-
60/82-P/S
D1ST/5-
D1SI/5-)
60/82-P/S

D1SM/5-
45/82-P/S
D1ST/5-(D-
1SI/5-)
45/82-P/S

D1SM/5-
30/82-P/S
D1ST/5-
(D1SI/5-)
30/82-P/S

DSM/5-30/
82-S/S
DST/5-(DSI/5-)
30/82-S/S

DST/5-(DSI/5-)
45/82-S/S

DST/5-(DSI/5-)
60/82-S/S

DSM/5-
60/82-2S/S
DST/5-(DSI/5-)
60/82-2S/S

DSM/5-
60/82-S/3S
DST/5-(DSI/5-)
60/82-S/3S

DSM/4-
60/82-2S
DST/4-
(DSI/4-)
60/82-2S

DSM/4-
90/82-2S
DST/4-
(DSI/4-)
90/82-2S

DSM/4-
90/82-S/2S
DST/4-
(DSI/4-)
90/82-S/2S

DkSM/4-
90/82-2S
DkST/4-
(DSI/4-)
90/82-2S

DSM/4-
60/82-S/2S
DST/4-
(DSI/4-)
60/82-S/2S

G-60/95-P

G-60/72-l/P

G-80/72-l/P

D-60/82-l/P

D-40/82-l/P

DST/5-
90/82-2S/S
DST/5-(DSI/5-)
90/82-2S/S

DSM/5-
90/82-S/3S
DST/5- (DSI/5-)
90/82-S/3S

G-60/95-l/P G-90/95-l/P G-80/95-l/PG-40/95-P

G-90/72-l/P

G-40/72-l/P

Gc-45/72-P

Gc-45/95-P

Gc-60/72-P

Gc-60/95-P

Gc-60/72-l/P

Gc-60/95-l/P

Gc-90/72-l/P

Gc-90/95-l/P

Gc-80/72-l/P

Gc-80/95-l/P

DkSM/5-
45/82-S/B
DkST/5-
(DkSI/5-)
45/82-S/B

DkSM/5-
60/82-S/B
DkST/5-
(DkSI/5-)
60/82-S/B

DkSM/5-
90/82-S/B*
DkST/5-
(DkST/5-)  
90/82-S/B

Dk-45/82-P Dk-60/82-P Dk-60/82-l/P Dk-80/82-l/P Dkk-45/82-M

DST/5-(DSI/5-)45/82-S

Dkk/5-45/82-M/B 

DST/5-(DSI/5-)
45/82-SP47/S

Dk-90/82-l/P Dkk-60/82-M

DST/5-(DSI/5-)60/82-S

Dkk/5-60/82-M/B

DST/5-(DSI/5-)
60/82-SP47/S

Go-45/36-o Go-60/36-o Go-90/36-o

Go-45/36-oV*

Goa-45/36-oV*

Goa-45/36-o Goa-50/36-o

Go-60/36-oV*

Goa-60/36-oV*

Goa-60/36-o

Go-90/36-oV*

Goa-90/36-oV*

Goa-90/36-o

Go-50/36-o

G-30/72-P G-45/72-P G-60/72-P

G-45/72-PV* G-45/72-PV2*

G-45/57-P

D-90/82-l/P

D-80/82-l/P

- O PEŁNĄ OFERTĘ STANDARDOWYCH SZA-
Fek DO POSZCZEGóLNYCH KUCHNI PYTaj 
W NASZYCH STUDIACH KUCHENNYCH
 
- JEŻELI POTRZEBUJESZ NIESTANDARDO-
WYCH SZAFEK, SKONTAKTUJ SIĘ Z PUNK-
TEM SPRZEDAŻY

SIĘGA DO WYSOKOŚCI  82cm + BlaT

SIĘGA DO WYSOKOŚCI  230cm + LISTWA WIEŃCZĄCA

SIĘGA DO WYSOKOŚCI  207cm + LISTWA WIEŃCZĄCA

ocIek aRkI

POD ZLEWOZMY WAK

P
o

D
 

ZL
EW

O
ZM

Y
W

A
K

POD ZLEWOZMY WAK

bryły szafek nowoczesne

ocIek aRkI
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GNWU-60/95-PV*

DNZ-30/82

GNZ-30/95

DNZUF-
30/82-l/l

DNW-90/82-P/P

GNW-60/95-P/P

DNWU-90/82-P

DNW-
105/82-P

DNW-
120/82-P

DNWUST/5- 
(DNWUSI/5-)
90/82-2S/S

DNWUST/5- 
(DNWUSI/5-)
90/82-S/3S

GNWU-60/95-P

GNWU-60/72-PV*

GNZ-30/72

GNW-60/72-P/P

GNWU-60/72-P

DSWT/5- 
(DSWI/5-) 
45/207-P/P

DSWT/5- 
(DSWI/5-) 
60/207-P/P

D-45/207-
P/P

D-30/207
-c/c

Dc-15/82-c Dc-30/82-c D-45/136-P

D-45/136-PV* DPSM-60/82-S
DPST-(DPSI-)
60/82-S

Dl-60/136-P DP-60/136-P/B

DM-60/71 DM-60/57 DM-45/71 DM-45/57

DP45-60/136-P/BDNWP-
105/136-P/B

DNWP-
120/136-P/B

Dl-60/207-P/P
Dl/NT160-
60/207-P/P
Dl/NT180-
60/207-P/P

DP-60/207-
P/P

DPP45o-
60/207-P/o

DPP37o-
60/207-P/o

TRol5-60/121/56

Goa-60/72-oV/oV*

Goa-60/57-o*

Goa-60/57-oV*

Goa-60/72-oV/o*

Goa-90/72-oV/oV*

Goa-90/57-o*

Goa-90/57-oV*

Goa-90/72-oV/o*

Goa-
60/72-o/o

Goa-
90/72-o/o

Dlo-60/230-P/P/o
Dl/NT160-60/230-P/P/o
Dl/NT180-60/230-P/P/o

DP-60/230-
P/P/o

Do-45/230-
P/P/o

DReGTe-
60/207/32

DReG-
60/207/32

Goo-60/50-o GP35-60/43TRol5-60/121

* SPRAWDŹ DOSTĘPNOŚĆ 
DLA WYBRANEGO WZORU KUCHNI

TrafficCapital
33rd saperavi avenue
36th norde avenue
37th savana avenue
38th elysee avenue

77th simple street
80th frame street
84th board street
85th play street

DO Z ABUDOW Y AGDNAROŻNIKI

NAROŻNIKI DO ZABUDOWY AGD

SIĘGA DO WYSOKOŚCI  136cM + BlaT

32nd malbec avenue
43rd luvak avenue
47th scott avenue

87th smooth street
91st court street
97th west street
98th elysee street
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D-15/82

DSM/5-
15/82-
2S/S

G-15/95

G-15/72

D-30/82-P

D1SM/5-
30/82-P/S
D1ST/5-
(D1SI/5-)
30/82-P/S

DSM/5-
30/82-S/S
DST/5-
(DSI/5-)
30/82-S/S

DSM/5-
30/82-2S/S
DST/5-
(DSI/5-)
30/82-2S/S

DSM/5-
30/82-S/3S
DST/5-
(DSI/5-)
30/82-S/3S

D1SM/5-
45/82-P/S
D1ST/5-
(D1SI/5-)
45/82-P/S

DSM/5-
45/82-2S/S
DST/5-
(DSI/5-)
45/82-2S/S

DSM/5-
45/82-S/3S
DST/5-
(DSI/5-)
45/82-S/3S

D1SM/5-
60/82-P/S
D1ST/5-
(D1SI/5-)
60/82-P/S

DSM/5-
60/82-2S/S
DST/5-
(DSI/5-)
60/82-2S/S

DSM/5-
60/82-S/3S
DST/5-
(DSI/5-)
60/82-S/3S

DSM/5-90/82-2S/S
DST/5-(DSI/5-)90/82-2S/S

DSM/5-90/82-2SV/S
DST/5-(DSI/5-)90/82-2SV/S

DBSM/5-90/82-SV/B*
DBST/5-(DBSI/5-)90/82-SV/B*

DSM/5-90/82-S/3S
DST/5-(DSI/5-)90/82-S/3S

D1SM/5-
60/82-l/P/S
DST/5-
(D1SI/5-)
60/82-l/P/S

DkSM/5-
45/82-S/B
DkST/5-
45/82-S/B

DkSM/5-
60/82-S/B
DkST/5-
60/82-S/B

G-30/95-P

G-30/72-P

G-30/57-P

D-45/82-P

G-45/95-P

G-45/95-PV

G-45/72-P

G-45/57-P

G-45/72-PV

D-60/82-P

G-60/95-P

G-60/95-PV

G-60/72-P

G-60/57-P

G-60/72-PV

D-60/82-l/P D-90/82-l/P Dk-45/82-P Dk-60/82-P Dk-60/82-l/P Dk-80/82-l/P Dk-90/82-l/P

G-60/95-l/P G-90/95-l/P

G-60/72-l/P

G-60/57-l/P Go-45/36-o

Go-45/36-oV

Go-50/36-o Go-60/36-o

Go-60/36-oV

G-90/72-l/P Gc-45/72-P Gc-60/72-P Gc-60/72-l/P Gc-80/72-l/P Gc-90/72-l/P

GI-5/95-B

GI-5/72-B

GS-45/14-3SGS-30/14-2S

GB/5-90/72-l/P/B*

GB/5-90/72-lV/PV/B*

GBo/5-90/57-oV/B*

GP-30/72/95-P* Gc-45/95-P Gc-60/95-P Gc-60/95
-l/P

Gc-80/95
-l/P

Gc-90/95
-l/P

DI-5/82-B

DB/5-90/82-
l/P/B*

DBk/5-90/82-
l/P/B*

DST/5-
(DSI/5-)
45/82-S/S

DST/5-
(DSI/5-)
60/82-S/S

G-80/72-l/P

D-40/82-l/P

G-80/95-l/PG-40/95-P

G-40/72-l/P

D-80/82-l/P

DkSM/5-
90/82-S/B*
DkST/5-
(DkST/5-)  
90/82-S/B*

Dkk-45/82-M

Dkk/5-
45/82-M/B 

Dkk-60/82-M

Dkk/5-
60/82-M/B

SIĘGA DO WYSOKOŚCI  82cm + BlaT

ocIek aRkI

ocIek aRkI

POD ZLEWOZMY WAK

SIĘGA DO WYSOKOŚCI  230cm + LISTWA WIEŃCZĄCA

SIĘGA DO WYSOKOŚCI  207cm + LISTWA WIEŃCZĄCA

bryły szafek klasyczne
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DNZU2F-30/82
-L/LU*

DPSM-60/82-S
DPST-(DPSI-)
60/82-S

DM-60/71 DM-60/57 DM-45/71 DM-45/57
DNWUST/5-
(DNWUSI/5-)
90/82-2S/S

DNWUST/5-
(DNWUSI/5-)
90/82-S/3S

DNZRF-30/82
-l/lR*

DNW-105/82-P

DNW-90/82-P/P DNWU-90/82-P

GNZR-30/95 GNWU-60/95-P

GNZ-30/95 GNWU-60/95-PV

GNZ-30/72 

Dc-15/82-c Dc-30/82-c

GNWU-60/72-PV

GNZRF-30/95-lRV*

GNZU2F-30/95-LUV*

GNWU-60/72-PGNW-60/72-P/PGNZR-30/72 GNZRF-30/72-lRV* 

GNZU2F-30/72-LUV* 

DNZ-30/82    

DNZR-30/82

DNW-120/82-P

DSWT/5- 
(DSWI/5-) 
45/207-P/P

DSWT/5- 
(DSWI/5-) 
60/207-P/P

D-45/207-
P/P

D-30/207
-c/c

Dl-60/207-P/P
Dl/NT160-
60/207-P/P
Dl/NT180-
60/207-P/P

DP-60/207-
P/P

DPP45o-
60/207-P/o

DPP37o-
60/207-P/o

Dlo-60/230-P/P/o
Dl/NT160-60/230-P/P/o
Dl/NT180-60/230-P/P/o

DP-60/230-
P/P/o

Do-45/230-
P/P/o

DReGTe-
60/207/32

DReG-
60/207/32

Goo-60/50-o GP35-60/43

Royal Sentima
Kasetta
imperor
Draggo
Gladio
Frigg
Diadema
Elenore

Kasetta
Tuzin Róż
Siódme niebo
pierwsza Miłość
pasjonata
Dziewiąta Symfonia
Kantata

NAROŻNIKI

NAROŻNIKI Do Z ABUDOW Y  aGD

DO Z ABUDOW Y AGD

 * SPRAWDŹ DOSTĘPNOŚĆ DLA WYBRANEGO WZORU KUCHNI

- O PEŁNĄ OFERTĘ STANDARDOWYCH SZAFEK DO POSZCZEGóLNYCH 
  KUCHNI PYTAJ W NASZYCH STUDIACH KUCHENNYCH
 
- JEŻELI POTRZEBUJESZ NIESTANDARDOWYCH SZAFEK, 
  SKONTAKTUJ SIĘ Z PUNKTEM SPRZEDAŻY
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szafki dolne 
z szufladami
w podziale na 4

szafki dolne 
z szufladami
w podziale na 5

• wymiary podane są w centymetrach w zaokrągleniu do pełnych wartości wysokości szafek dolnych, 
wysokiej oraz średniej zabudowy podane są razem z 10 cm cokołem 

• część cokołową szafek można zwiększyć do 15 cm (o 5 cm większa będzie wówczas całkowita wysokość szafek)

•* wysokości szafek dostępne w kuchni Imperor (grupa Royal)

wysokości szafek





Więcej inspiracji 
i adresy naszych salonów 
znajdziesz na brw.com.pl

Pobierz aplikację 
mobilną

Prezentowane w katalogu informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Wszystkie dane zawarte w katalogu są aktualne w miesiącu oddania katalogu do druku (10/2017). Podane 
wymiary mebli mogą ulec nieznacznej zmianie, w takim przypadku zaktualizowane wymiary mebli podane będą na stronie internetowej brw.com.pl. Wszystkie podane wymiary są wymiarami zewnętrz-
nymi (uwzględniają wykończenia). Ze względu na ograniczenia wynikające z techniki druku kolory reprodukowane w katalogu mogą się różnić od rzeczywistych kolorów oferowanych mebli i asortymentu 
wyposażenia wnętrz. Wykorzystane na zdjęciach dekoracje nie są wliczone w cenę mebli. Większość mebli prezentowanych w katalogu jest sprzedawana w paczkach do samodzielnego montażu. 
Tylko prawidłowy, czyli zgodny z instrukcją, montaż mebli gwarantuje osiągnięcie satysfakcji z ich użytkowania. podane ceny są cenami detalicznymi, sugerowanymi w okresie do 30.04.2018 r.
 
Uwaga: Jeżeli nie jesteś już zainteresowany tym katalogiem, nie wyrzucaj go. Podaruj go innym zainteresowanym. W ten sposób przyczynisz się do ochrony środowiska naturalnego.
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