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Dobierz do siebie

Kuchnia. Jedno z najważniejszych pomieszczeń domu. Ognisko domowe i laboratorium smaku. 

Miejsce pracy i spotkań. Tu znajdziesz wszystko, co pozwoli Ci zaprojektować Twoją kuchnię. 

Wybierzesz styl, materiały, kolorystykę. Poznasz najnowsze trendy i odkryjesz ponadczasowy 

czar tradycji. Dobierzesz blaty, uchwyty, zajrzysz do wnętrza szafek. Będziesz wybierał spośród 

bogatej oferty, zwracając uwagę na najmniejsze detale. Pomożemy Ci się nie zgubić.

Witamy w świecie kuchni na zamówienie  BLACK RED WHITE.

szczegółowy spis kuchni na str. 209
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Jaka będzie  
Twoja kuchnia...

Kuchnia jest sercem domu. 

Jej urządzenie to jeden 

z najważniejszych problemów 

do rozwiązania przy urządzaniu 

własnego domu, bo kuchni nie 

zmienia się tak łatwo  

jak innych mebli. Z nami możesz 

zaprojektować i zbudować  

swoją kuchnię marzeń. 

Ale najważniejszą pracę  

musisz wykonać Ty – wraz  

ze swoimi najbliższymi.

Musisz sobie odpowiedzieć  

na 5 pytań...

[27] Koronatus XXVII_brzoza orange
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Duża czy mała?
Zmierz pomieszczenie przeznaczone na Twoją kuchnię. Wyobraź sobie pracę w niej, spróbuj narysować na 

podłodze meble w rzeczywistej wielkości. Poruszaj się między nimi – w ten sposób wyznaczysz najlepsze 

miejsce do wykonywania kuchennych prac. Zaznacz wszystkie przyłącza techniczne – nie każde z nich da 

się dopasować do Twojego pomysłu, czasem to Ty będziesz musiał dopasować się do nich.

34th park avenue_olcha złota

38th elysee avenue_popielaty połysk

twoja kuchnia...
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Na co dzień czy w weekend?

Często gotujesz, czy raczej odgrzewasz dania gotowe? 

Robisz zakupy codziennie, czy organizujesz duże 

„dostawy” raz na jakiś czas? Jesz w kuchni, czy starasz 

się tego unikać? Zmywasz po każdej pracy, czy starasz 

się to zrobić zbiorczo, gromadząc większą ilość naczyń? 

Na te pytania nie ma odpowiedzi prawidłowych 

dla wszystkich. Jednak od nich właśnie zależy,  

czy w Twojej kuchni będzie dużo pojemnych szafek, 

czy raczej więcej wygodnych blatów. Twoja kuchnia 

musi być dostosowana do Ciebie.

81st diona street_wenge

37th savana avenue_heban ammara połysk

gotujesz...
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Z wyspą, a może  
z jadalnią?
Znając swoje potrzeby możesz zaplanować kuchnię w  najbardziej odpowiedni 

sposób. Czy chcesz mieć kuchnię zamkniętą, czy raczej otwartą na salon? Możesz 

zaprojektować wyspę roboczą lub zdecydować się na stół jadalniany, dla którego 

gdzie indziej nie będzie miejsca. Zaplanować blaty pod wszystkimi ścianami, albo 

poświęcić część z nich dla wielkiej szafy-spiżarni. Oglądaj, inspiruj się sprawdzonymi 

rozwiązaniami.  

[16] Diadema XVI_orzech ciemny potrzebujesz...

38th elysee avenue_biały połysk / 37th savana avenue_heban yoruba
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Klasyczna czy nowoczesna?
Twój gust jest jedynym wyznacznikiem stylistyki Twojej kuchni. Możesz zdecydować 

się na – zawsze modne – meble klasyczne, albo odważnie poszukiwać tego co nowe. 

Zachwycić się barwą i fakturą prawdziwego drewna, lub rozłożyć paletę kolorów i swo-

bodnie zestawiać barwy frontów. Możesz szukać przytulnego ciepła, ale możesz też 

cieszyć się estetyką rodem z nowoczesnej sztuki. Każdy pomysł jest dopuszczalny 

– ważne by był zgodny z Twoją osobowością.

[2] Dwa Szczęścia_modrzew jasny patyna

38th elysee avenue_zieleń oliwkowa połysk

w twoim stylu...
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Wolno stojące  
czy do zabudowy?
Współczesne kuchnie wyposażone są w wiele urządzeń. Mogą one pozostać 

w  ukryciu, schowane za frontami mebli, ale mogą też, dzięki atrakcyjnym 

formom, stanowić część kuchennej kompozycji. Wiele zależy od Twoich 

przyzwyczajeń i  upodobań. Urządzenia w  kuchni są niezbędne – to, jak 

będziesz je eksponować, zależy tylko od Ciebie. Każde rozwiązanie ma 

swoje zalety. Uważnie rozważ każdą z nich i dokonaj wyboru, który przesądzi 

o wyglądzie Twojej kuchni.

87th smooth street_biały  połysk

41st milk street_wanilia

urządzenia...
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                 KuCHnIE

CApITAL STR. 8-37

Nowoczesne wzornictwo i najwyższej jakości materiały – to cała tajemnica kuchni Capital. Fronty mebli wykonane są z drewna 

lub oklejane naturalnym fornirem w jednym z 21 kolorów. Możesz także wybierać spośród 16 kolorów lakierów, wykończonych 

na wysoki połysk lub matowo.  Dostępność 3 rodzajów szkła daje możliwość zaprojektowania witryn, a szeroka oferta szafek 

pozwala na stworzenie dowolnego układu kuchni. Dzięki bogatemu wyborowi uchwytów i blatów, Twoja kuchnia może być 

prawdziwie indywidualnym wnętrzem.

wyższy standard nowoczesności
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37th savana avenue_heban makasar połysk
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Wokół wyspy 
W blacie wielkiej wyspy zamontowane są zlew i płyta grzejna. 
To miejsce przygotowywania posiłków dostępne z każdej 
strony. Dzięki temu w przyrządzaniu potraw może uczestniczyć 
cała rodzina.

pojemne szafy 
Ściana frontów mieści w sobie m.in. lodówkę i wysoko zamontowany piekarnik. 
Wygodnym rozwiązaniem jest zastosowanie w wysokich szafach wewnętrznych szuflad 
Tandembox. Schowane za „zwykłymi” frontami nie burzą linii podziałów, są pojemne 
i bardzo praktyczne w użytkowaniu.

38th elysee avenue_musztardowy połysk / czarny połysk

38th elysee avenue
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Kuchnia kolorowa 
Bogata paleta lakierów kuchni Elysee pozwala na tworzenie 
dowolnych zestawień kolorystycznych. Odważne połączenie koloru 
musztardowego z czernią bazuje na modnym dziś kontraście. Warto 
spróbować!

Wygoda i prostota
Kuchnię zestawiono z  dwóch funkcjonalnych czę-
ści. Ścienna zabudowa jest magazynem, w  którym 
mieszczą się potrzebne sprzęty, wyposażenie oraz 
spiżarnia. Blat wyspy jest miejscem roboczym, 
a  dzięki licznym szufladom wszystko jest zawsze 
„pod ręką”. 

 Więcej frontów z kolekcji Capital zobacz na str. 172-173.

Wybierz kolor Twojej kuchni

Do Twojej kuchni 
wyposażenie szuflad

 Więcej o szufladach czytaj na str. 188-189.

uchwyt na talerze

wkłady na noże
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Wygodny podział 
Zestaw szuflad – niska na sztućce i drobiazgi, oraz dwie 
wysokie mieszczące garnki, pojemniki z żywnością lub 
zestawy naczyń – to optymalne rozwiązanie, nie tylko 
pod płytą grzejną.

38th elysee avenue_popielaty połysk

Wybierz kolor Twojej kuchni

38th elysee avenue
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 Ściana szafek
Fronty lakierowane na stonowany, szary kolor tworzą jednolitą 
płaszczyznę. Umieszczony wysoko piekarnik jest wygodny 
w obsłudze – doceni to każdy, kto często piecze.

przemyślana pojemność
Jeśli cenisz prostotę i funkcjonalność – to kuchnia dla 
Ciebie. Umieszczone na całej ścianie pojemne szafy 
wysokiej zabudowy pomieszczą to, co w  kuchni 
niezbędne. Pod blatem roboczym – zestaw szuflad 
i szafek. Dzięki pojemności tych mebli szafki wiszące 
mogą być niewielkie, pełniąc w  całej kompozycji 
rolę głównie dekoracyjną.

Tylko dwie szafki 
Mała liczba wiszących szafek to wynik 
analizy potrzeb. Montuj tyle mebli, ile 
potrzebujesz by zmieścić wszystkie 
niezbędne rzeczy.  Więcej o okapach czytaj na str. 196-197.

Do Twojej kuchni 
Okap Saturno Vetro  
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Otwarte półki 
Otwarte półki są zawsze elementem 

dekoracyjnym.  Wymagają jednak  jasnej 
koncepcji ich wykorzystania.

Bez uchwytów 
Aby otworzyć fronty bezuchwytowe wystarczy je nacisnąć. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu forma mebli jest nowoczesna, 
a pozbawione wystających elementów fronty stają się 
bezpieczniejsze dla małych dzieci.

38th elysee avenue
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38th elysee avenue_zieleń oliwkowa połysk

ukryty zlew 
Zlew zainstalowany w ściennej niszy, jest mniej widoczny z salonu. 
Ciemny kolor ścian nawiązuje do otwartych półek wyspy i czyni 
niszę bardziej dekoracyjną.

Funkcjonalnie i estetycznie
Lakierowane fronty kontrastują z  czarnym AGD, ścia-
nami, blatem i niszami. Ten kontrast buduje styl całego 
wnętrza. Dzięki szerokiej palecie barw możesz two-
rzyć dekoracyjne kompozycje kolorystyczne. Wielkość 
zabudowy wykorzystasz najlepiej, stosując systemy 
organizacji szafek z naszej oferty. 

Wybierz kolor Twojej kuchni

 Więcej o organizacji szafek czytaj na str. 194-195.

Do Twojej kuchni 
kosz na śmieci pojedynczy 
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praktyczny półwysep
Półwysep ma funkcjonalne cechy wyspy – umożliwia obsługę z trzech stron, jest również granicą między pomieszczeniami. 
W tej kuchni  na wysuniętym fragmencie zabudowy zamontowana została płyta grzejna oraz szerokie szuflady Tandembox, 
które wytrzymują znaczne obciążenia.

38th elysee avenue
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38th elysee avenue_grafitowy połysk

38th elysee avenue_czerwony połysk / czarny połysk

Odwaga koloru 
Paleta lakierów kuchni Elysee obejmuje 16 kolorów. Każdy 

front może być wykończony matowo lub na wysoki połysk. 

Wybierz kolor Twojej kuchni

 Więcej frontów z kolekcji Capital zobacz na str. 172-173.
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38th elysee avenue_bakłażanowy połysk

Wysoki cokół 
W podstawowej ofercie dostępne są cokoły wysokości 10 cm. 
W tym przypadku podwyższono je do 15 cm, co doskonale 
pasuje do nowoczesnego charakteru prezentowanej kuchni.

podwójne uchwyty 
Szerokie szuflady wyposażone są w parę uchwytów, 
co ułatwia otwieranie w przypadku dużego obciążenia.

 Więcej uchwytów zobacz na str. 198-199.

38th elysee avenue
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Szeroki blat
Dzięki poszerzeniu blatu przy płycie grzejnej zyskujesz dodatkową 
powierzchnię do odstawiania garnków lub ustawienia zestawu 
przypraw. Takie rozwiązania umożliwiają blaty o szerokości nawet do 
1200 mm, znajdujące się w kuchennej ofercie Black Red White.

 Więcej o blatach czytaj na str. 200-201.

Wybierz kolor Twojej kuchni

Do Twojej kuchni 
blaty 

piaskowiec

biały XXL

granit royal
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Aluminiowe uchwyty  
Modne listwowe uchwyty doskonale pasują 

do nowoczesnego charakteru frontów 
Savana i Elysee.

Wybierz kolor Twojej kuchni

38th elysee avenue / 37th savana avenue

38th elysee avenue_biały połysk / 37th savana avenue_heban yoruba
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Wyspa w kontrastach
Cały układ mebli został wyraźnie podzielony na trzy 
części – szafy mieszczące lodówkę, piekarnik i  ekspres 
do kawy, długi roboczy blat oraz wyspę z płytą grzejną. 
Zauważ swobodę, z  jaką można łączyć fronty meblowe 
z różnych linii. Dzięki powtarzalności modułów i dopaso-
waniu elementów wyposażenia, kuchnie Black Red White 
dają szerokie możliwości tworzenia własnych niepowta-
rzalnych kompozycji. 

 Więcej frontów z kolekcji Capital zobacz na str. 172-173.

 W wysokiej zabudowie 
Tutaj także jest miejsce dla szuflad. Dzięki nim masz swobodny 

dostęp do wnętrza szafy i widzisz całą jej zawartość. Sięgasz po  
to czego potrzebujesz bez  przestawiania rzeczy. 

Wysoka szuflada 
Układ frontów sprawia wrażenie szafki z tylko jedną niską szufladą, ale wysoki front kryje dwie dodatkowe szuflady. 
To nie tylko modne rozwiązanie estetyczne, ale także ułatwiające dostęp do wnętrza głębokiego mebla. Zwróć uwagę 
na ścianki Boxside podwyższające boki szuflad, dzięki którym możesz bezpiecznie przechowywać wysokie przedmioty.

Wybierz kolor Twojej kuchni
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Inaczej niż zwykle 
Bryła ciemnych szafek nie dotyka podłogi. Dzięki temu meble wydają 
się lżejsze i stają się intrygującym tłem dla kącika jadalnianego.

Wybierz kolor Twojej kuchni

 Podstawowe bryły szafek z kolekcji Capital zobacz na str. 180-181.

37th savana avenue
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 Wygodne otwieranie
Dostęp do górnych szafek ułatwiają unoszone fronty. Są nie tylko 
wygodne, ale także wpisują się w modny trend  podkreślania poziomych 
linii w podziale meblowej zabudowy.

Egzotyka na czasie
Lakier na wysoki połysk podkreśla to, co dziś naj-
modniejsze – ciemne fronty o wyrazistym, pasiastym 
usłojeniu. Układ frontów w  połączeniu z  listwami 
uchwytów dodatkowo współgra z poziomym usło-
jeniem egzotycznego forniru. Te meble to ozdoba 
zarówno kuchni, jak i otwartego na kuchnię salonu.

 Więcej frontów z kolekcji Capital zobacz na str. 172-173.

37th savana avenue_heban ammara połysk

połysk lub mat  
Zmiana uchwytu oraz sposobu wykończenia frontów całkowicie 
odmienia oblicze kuchni. Fronty Savana mogą być matowe lub wykań-
czane na wysoki połysk.

Listwowe uchwyty 
Mogą być stosowane zarówno w szufladach, jak i frontach uchylnych. 
Kontrastując z ciemnymi frontami dodatkowo podkreślają linie podziału.

 Więcej uchwytów zobacz na str. 198-199.
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37th savana avenue_jesion naturalny

37th savana avenue
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Estetyka minimalizmu
Otwarte półki, które uzupełniają górną zabudowę, 
rozbijają monolit frontów dodając całości wizualnej 
lekkości. Podobną rolę odgrywają  urządzenia AGD 
w kolorze inox. Tutaj na pierwszym miejscu jest mini-
malistyczna estetyka – za frontami szafek ukrywa się 
codzienność. 

Wybierz kolor Twojej kuchni

punktowe uchwyty 
Na tle dużych jasnych tafli frontów niewielkie uchwyty są niemal niewi-
doczne. Kolorystycznie nawiązują do AGD i listwy cokołowej, a kształtem 
do frontów.
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przede wszystkim wygoda
Te meble zawierają wszystko, czego możesz oczekiwać od wygodnej kuchni. Obszerne szafy mieszczą sprzęt AGD oraz 
podręczną spiżarnię. Długi blat roboczy zapewnia wystarczającą ilość miejsca do komfortowej pracy, a szerokie szuflady 
różnej wysokości, pozwolą na uporządkowanie wszystkich kuchennych akcesoriów i łatwy do nich dostęp.

37th savana avenue
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Szerokie szafki 
Szerokość szafek wiszących możesz dobierać, dopasowując je do szafek 
dolnych. Pozwala to na tworzenie uporządkowanych, symetrycznych 
kompozycji. 

 Podstawowe bryły szafek z kolekcji Capital zobacz na str. 180-181.

37th savana avenue_heban ammara

Wybierz kolor Twojej kuchni
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Więcej swobody
Nie ma przesady w stwierdzeniu, że kuchnie Black Red White pozwalają na 
tworzenie dowolnych kompozycji. Podział kuchni na dwie przestrzenie? 
Czemu nie! Blat jako stół śniadaniowy? Górne szafki o  różnej szerokości? 
To wszystko jest możliwe. Skomponuj swoją kuchnię sam lub skorzystaj 
z pomocy naszych ekspertów. Nie ograniczaj wyobraźni!

36th norde avenue_dąb piaskowy

36th norde avenue
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Trzy w jednym 
Wysunięty blat tworzy półwysep łączący funkcje 
blatu roboczego i stolika śniadaniowego. Brak 
dolnych szafek pod częścią blatu to ciekawy 
pomysł na zindywidualizowanie wnętrza.

 Więcej o okapach czytaj na str. 196-197.

Wybierz kolor Twojej kuchni

 podszafkowy okap
Jeśli nie lubisz widoku sprzętów AGD możesz zain-
stalować okap podszafkowy. Dodatkowo zyskasz 
szafkę o niewielkiej pojemności.
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36th norde avenue_dąb wenge

Solidny blat 
Blat posłużył również do wykończenia boku 
wyspy. Jego krawędzie zostały zabezpieczone 
obrzeżem SSV, które jest odporne na uszkodzenia. 
Bok wyspy niemal niewidocznie łączy się z blatem 
roboczym.

36th norde avenue
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po pierwsze: funkcjonalność
W kuchni musimy wykorzystać każde dostępne miejsce. Bezpośrednio na blacie 
możesz postawić wysokie szafki z roletą, która umożliwia swobodny dostęp do ich 
wnętrza. By w pełni wykorzystać możliwości mebli, warto poświęcić uwagę nowinkom 
technicznym, takim jak siłowniki do górnych szafek, czy dostępne systemy otwierania 
szuflad. Zapoznaj się z całą ofertą kuchni Black Red White, obejrzyj to czego nie widać 
na pierwszy rzut oka.

Aluminiowe rolety 
Dzięki podnoszonym roletom nie musisz 
za każdym razem porządkować blatu przed 
szafką, gdy chcesz dostać się do jej wnętrza.

 Wygodne otwieranie
Szerokie fronty uchylane są do góry dzięki siłownikom Aventos. Ten sposób otwierania zapewnia swobodny 
dostęp do wnętrza szafek, a jednocześnie umożliwia sięgnięcie do uchwytu bez konieczności wspinania się  
na stołek.

uwaga na szuflady  
Głęboka szuflada pozwala na przechowywanie 

naczyń lub garnków i łatwy do nich dostęp. 

Wybierz kolor Twojej kuchni

 Więcej o szufladach czytaj na str. 188-189.
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Wszystko na swoim miejscu
Nawet w małej kuchni musi się znaleźć miejsce dla lodówki, zlewu i płyty grzejnej. Prawidłowe zaprojektowanie kuchni to 
sposób  na porządek. Dobieraj wielkość urządzeń w zależności od swoich potrzeb i możliwości przestrzennych. Pomogą 
Ci w tym nasze meble – zmieszczą wszystko co zechcesz, a szuflady Tandembox wytrzymają obciążenie nawet do 50 kg. 

36th avenue
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 Więcej o szufladach czytaj na str. 188-189.

 Ład i porządek
Wewnętrzny system Orga-line porząd-
kuje zawartość szuflady. Dzięki niemu 
utrzymasz wzorowy porządek w swoim 
miejscu pracy.

36th avenue_czereśnia

Kolor Twojej kuchni



34 KUCHNIE 2011

34th park avenue_olcha złota

Sprzęt w małej kuchni  
Dobrze jest mieć dużą lodówkę – czasem jednak trzeba zdecydować się na nieco 
mniejszą, by zyskać dodatkowe miejsce. Szafki kuchni Capital dostosowane są do 
różnych gabarytów sprzętów AGD.

nie tylko blat 
Blaty Black Red White możesz stosować także jako 
dekoracyjną obudowę bocznej ścianki mebla. 
Tym samym wyróżnisz wyspę lub półwysep 
z pozostałej zabudowy.

34th park avenue



35CAPITALKuchnie nowoczesne

Elegancja 
w małym formacie
Ta niewielka kuchnia może być ozdobą Twojego 
salonu. Otwarta przestrzeń eksponuje elegancki 
półwysep, będący ramą dla ciemniejszego drewna 
frontów. Witryna ustawiona na blacie, dzięki 
elegancji drewnianego frontu i tafli mrożonego 
szkła, jest dodatkową dekoracją. Stalowy okap, 
płyta gazowa i zabudowana kuchenka mikrofalowa 
stanowią użyteczne, równie eleganckie dodatki.

 Więcej o blatach czytaj na str. 200-201.

Widok z salonu 
Uroda mebli w połączeniu z dobrym projektem czynią z kuchni ozdobę 
domu. Przykuwającym uwagę elementem tej kuchni jest blat kontrastujący 
z kolorem mebli. Jego linia podkreśla kształt otwartej kuchni.

Kolor Twojej kuchni
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nowoczesne ciepło
Nowoczesne, nie znaczy zimne. Współczesne meble kuchenne o prostych frontach ociepla czere-
śniowa barwa drewna. Uroda drewna w połączeniu z elementami nowoczesnymi sprawia, że kuchnia 
wygląda dobrze tak w nowoczesnym, jak również w klasycznym wnętrzu.

35th park avenue_czereśnia

35th park avenue
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 nowoczesny okap
Okap Mercurio 60 X idealnie komponuje się 
z drewnem i szkłem.

Oszklone szuflady 
Nie zawsze musisz ukrywać 
zawartość szuflad. Przeszklone 
fronty są również dostępne 
w ofercie Black Red White.

 Więcej o okapach czytaj na str. 196-197.

Kolor Twojej kuchni
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Kuchnia otwarta na salon to dziś oczywistość – zarówno 
w wielkich domach, jak i małych mieszkaniach. Otwar-
tość kuchni to nie konieczność, lecz wynik upodobań, 
chęci wplecenia czynności kuchennych w życie domu, 
potrzeba bliskości z domownikami i gośćmi. 

Takie rozwiązanie narzuca dyscyplinę – w  kuchni otwar-
tej nie ma miejsca na odłożony „na później” rozgardiasz. 
Uciążliwe bywa sąsiedztwo głośno pracujących urzą-
dzeń i kuchenne zapachy. Ale uroda kuchni umieszczonej 
w  dużej, otwartej przestrzeni jest bezdyskusyjna. Połą-
czenie jej z salonem tworzy nowe możliwości estetyczne. 

Kuchnie otwarte są bardziej swobodne, ciekawsze w for-
mie. Wizualna bliskość pomieszczeń reprezentacyjnych 
sprawia, że przywiązujemy do niej wagę większą niż 
w przypadku kuchni zamkniętych drzwiami. 

Między kuchnią a salonem

Swobodnie otwarta 
Swobodne łączenie kuchni i salonu wymaga szczególnej dbałości o wygląd 
mebli kuchennych. W tym przypadku zabudowa kuchenna płynnie przenika 
w część salonową.  
Na zdjęciu: kuchnia 38th elysee avenue z kolekcji Capital.

Otwarta na tradycję 
Kuchnia otwarta kojarzy się z nowoczesną stylistyką. Tradycyjne 

kuchnie również mogą być ozdobą salonu. 
Na zdjęciu: kuchnia [2] Dwa Szczęścia z kolekcji Sentima.
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Gdy brakuje miejsca 
Otwarta kuchnia wydaje się być częścią 
salonu. To pomysł do małego wnętrza – długi 
stół może być w równym stopniu jadalnią co 
blatem roboczym. 
Na zdjęciu: kuchnia 83rd telesto street 
z kolekcji Traffic.

Kuchnia w salonie 
Wysoka zabudowa stanowi centrum funkcjo-
nalne wnętrza. Regały mogą służyć zarówno 
kuchni, jak i pokojowi, mieścić naczynia lub 
salonowe drobiazgi. 
Na zdjęciu: kuchnia 38th elysee avenue 
z kolekcji Capital.

Między kuchnią a salonem
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Za ścianą 
Lodówka i szafa 
z piekarnikiem stanowią 
granicę między kuchnią 
a salonem.

Z wyspą 
Wyspa w centrum otwar-
tej przestrzeni. Lodówka 
i piekarnik włączone 
do głównego ciągu 
roboczego.

Otwarta 
Podstawowy minimalny 
ciąg roboczy w kuchni 
otwartej.

Kilka rozwiązań 
Ta sama przestrzeń kuchenno-salonowa zaaranżowana na kilka 
sposobów. Potraktuj je jako inspirację.

Funkcjonalna ozdoba 
Ażurowy półwysep wkracza do salonu – pełni również funkcję jadalnianego stołu. 
Na zdjęciu: kuchnia 83rd telesto street z kolekcji Traffic.

Ściana salonu 
Kuchnia zajmuje wolną ścianę salonu – praca w niej oznacza pełne 
uczestnictwo w życiu domu.  
Na zdjęciu: kuchnia 80th frame street z kolekcji Traffic.

Granica różnych przestrzeni pobudza pomysłowość i inspiruje do poszukiwa-
nia oryginalnych rozwiązań. Rozdzielać i łączyć pomieszczenia może jadalnia – 
reprezentacyjny, rozkładany okazyjnie stół z kompletem krzeseł. Jeżeli chcemy, 
przynajmniej częściowo, ukryć zabudowę kuchenną, możemy zdecydować 
się na postawienie lekkiej ścianki będącej na przykład „oparciem” dla wyso-
kiej zabudowy. Granicę przestrzeni może stanowić też półwysep lub wyspa, 
będąca miejscem roboczym, które często łączy się z funkcją jadalnianego  
stołu lub barkiem z wysokimi stołkami.

Dwa w jednym 
Wyspa-bar ma podwyższony blat, przy którym mieszczą się wysokie stołki. Cały układ 
nie traci funkcji kuchennej – szeroki blat roboczy z płytą grzejną jest bardzo praktyczny.
Na zdjęciu: kuchnia 80th frame street z kolekcji Traffic.
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najlepsze miejsce  
Wyspa kuchenna to doskonałe miejsce do instalacji płyty grzejnej. Szeroki blat 

umożliwia trzymanie wszystkiego „pod ręką”, a swobodny dostęp sprawia, że goto-
wanie może być przyjemnością dla kilku osób...  

Na zdjęciu: kuchnia 36th avenue z kolekcji Capital.

We dwoje 
Wyspa zapewnia swobodny dostęp do blatu oraz do płyty grzejnej, co umożliwia wspólne 
przygotowywanie posiłków. 
Na zdjęciu: kuchnia 81st diona street z kolekcji Traffic.

Wyspa lub półwysep to przede wszystkim roboczy element zabudowy kuchen-
nej, nie pozbawiony jednak funkcji dekoracyjnej. Z reguły jest dodatkowym 
blatem, to właśnie tu często montowana jest płyta grzejna zwieńczona oka-
pem, a niekiedy zlewozmywak z efektowną baterią. Czasami wyspy spełniają 
inne funkcje, na przykład wysokiego baru dostępnego od strony salonu.

Wyspy i półwyspy

Wyspy i półwyspy
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87th smooth street_dąb czesany / wanilia ciemna
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                    KuCHnIE

TRAFFIC STR. 42-89

Traffic to propozycja dla tych, którzy cenią jakość za przystępną cenę. Współczesne wzornictwo,  

podążające za aktualnymi trendami jest teraz dostępne dla wszystkich. Ponad 60 kolorów 13 rodzajów 

frontów spełni nawet najbardziej niecodzienne wymagania. Także w tej kolekcji dostępne są przeszklenia, 

aluminiowe ramki, listwy i dekoracyjne nóżki. Baw się formą i eksperymentuj z kolorami.

współczesna ekonomia
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85th play street_nitka połysk

Wykorzystana przestrzeń 
Pod piekarnikiem można przechowywać płaskie 
akcesoria kuchenne, takie jak blaszki do pieczenia 
czy deski do krojenia.

Wybierz kolor Twojej kuchni

85th play street
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pierwsza kuchnia
To może być Twoja pierwsza kuchnia – ale może też być 
Twoją kuchnią wymarzoną. Współczesny design mebli 
połączony został z nowoczesną technologią. Orygi-
nalny wzór frontów lakierowanych na wysoki połysk 
stanowi ciekawą alternatywę dla frontów fornirowa-
nych, a do tego dostępny jest za całkiem przystępną 
cenę.

Oświetlenie blatu 
Lampki zamontowane na górnych szafkach oświetlają blat 
roboczy. Światło to ważny element funkcjonalnej kuchni.

 Więcej frontów z kolekcji Traffic zobacz na str. 174-175.

Do Twojej kuchni 
lampka Sedici TOP

 Więcej o oświetleniu blatów czytaj na str. 186-187.
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85th play street_biały połysk

85th play street
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Konsekwentne projektowanie
Wygląd Twojej kuchni zależy tylko od Ciebie. Z  równą 
łatwością możesz stosować fronty szerokie, jak wąskie, 
pionowe podziały sprawiające, że kuchnia wydaje się 
wyższa. Dzięki bogatej ofercie szafek, frontów i elemen-
tów wykończeniowych kuchnie z kolekcji Traffic są zbio-
rem ciekawych pomysłów do każdego wnętrza.

Lekkie fronty 
Wiszące szafki zamykane są wąskimi frontami. Gęsty 
podział nadaje meblom lekkości. Z łatwością możesz 
dobrać do nich punktowe, pojedyncze uchwyty.

 Więcej  uchwytów zobacz na str. 198-199.

Wybierz kolor Twojej kuchni

 Więcej frontów z kolekcji Traffic zobacz na str. 174-175.

Do Twojej kuchni
uchwyty 

uchwyt n35A

uchwyt n38A

uchwyt G19

Kolor cokołów 
Nawiązuje do koloru regałów znajdujących się przy kuchni. Dzięki 
temu różne rodzaje zabudowy znajdują miejsce obok siebie bez 
estetycznych „zgrzytów”.
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Szafka z roletą stojąca na blacie 
Roleta, jako element zamykający szafki kuchenne, wygląda efektownie 
i jest praktyczna. Jednym ruchem ręki udostępnia zawartość szafki, bez 
odstawiania wszystkiego co znajduje się na blacie.

Wybierz kolor Twojej kuchni

84th board street_wenge linea

 Podstawowe bryły szafek z kolekcji Traffic zobacz na str. 180-181.

84th board street
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Szklana alternatywa 
Szafki stojące na blacie zamykane roletami ze szkła oraz półki szklane podświetlane 
LED-ami to nowoczesne rozwiązania we współczesnej kuchni. 

nic na widoku
Kuchnia z  pełnymi frontami nie musi być monotonna. W  tym przy-
padku aluminiowe rolety zamykają trzy wysokie szafki i harmonijnie 
komponują się z  kolorystyką uchwytów, cokołów oraz  otoczeniem 
płyty grzejnej. Zaletą kuchni zbudowanej z  pełnych frontów jest 
zawsze wrażenie nienagannego porządku.

Długie liniowe uchwyty w kolorze stali szczotkowanej idealnie pasują do 
sprzętu AGD i podkreślają strukturę frontów 84th board street. 

Są również atrybutami nowoczesnych mebli.

 Więcej frontów z kolekcji Traffic zobacz na str. 174-175.

84th board street_wenge linea
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pełna dowolność 
Modne połączenie jednolitego koloru ze wzorem drewna egzo-
tycznego. Dzięki odpowiednim zestawieniom frontów nawet 
mała kuchnia zyska nowoczesny wyraz.

89th galleo street_biały gładki / zebrano jasne

Wybierz kolor Twojej kuchni

89th galleo street
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nowoczesne wnętrze
Myśląc o własnej kuchni możesz zestawiać różne kolory 
frontów, dobierać blaty, cokoły i uchwyty. Połączenie 
bieli z laminatami w kolorze drewna pozwala wyod-
rębnić fragmenty zabudowy oraz swobodniej dobie-
rać dekoracje kuchni. Łączenie różnych materiałów to 
charakterystyczna cecha współcześnie projektowanych 
wnętrz.

nowoczesne cokoły  
W ofercie Black Red White znajdują się listwy cokołowe 
w kolorach korpusów, ale także, w  tak modnym dziś, 
kolorze srebrnym.  Więcej stołów i krzeseł zobacz w katalogu STOŁY I KRZESŁA Black Red White.

 Wąskie podziały
Wąskie szuflady to mniejsze ich obciążenie oraz precyzyjne przyporząd-
kowanie miejsca kuchennym akcesoriom.

Do Twojej kuchni 
stół i krzesło LARGO CLASSIC 
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89th galleo street_biała fantazja

przeszklone fronty 
Możesz wybierać wśród dwóch szerokości aluminiowych 
ramek i dwóch rodzajów szkła. Węższa ramka sprawia, że 

front staje się wizualnie lżejszy.

Wybierz kolor Twojej kuchni

89th galleo street
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przewaga szkła
Rząd przeszklonych górnych szafek zamieni Twoją 
kuchnię w minigalerię. Szklane fronty pozwolą 
także zorientować się w zawartości szafek, bez 
konieczności ich otwierania.

praktyczne szuflady  
Górny rząd na sztućce, serwetki i płaskie drobiazgi, dolny – dla garnków, 
naczyń i wszystkiego co ciężkie. W naszych szufladach zmieści się wszystko.

Rozplanowane wnętrze  
Planując kuchnię pamiętaj, że najtrudniej dostępne 
są narożniki dolnych szafek. Pomyśl o ich dogodnym 
zagospodarowaniu.  Więcej o organizacji szafek czytaj na str. 194-195.

Do Twojej kuchni
kosz na śmieci podwójny 
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Szuflada pod zlewem 
To bardzo praktyczne rozwiązanie. Po jej 
otworzeniu widzimy pełną zawartość szafki 
i mamy łatwy do niej dostęp. 

Wybierz kolor Twojej kuchni

88th twin street_beż połysk

88th twin street
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na wysoki połysk 
Linia Traffic oferuje szeroką gamę frontów wykończonych na wysoki połysk.  
Dla Ciebie staramy się podążać z duchem czasu.

Delikatnie dekorowane
Fronty o oryginalnych przetłoczeniach nadają kuchni indywidualny 
wyraz. Kształt i wielkość tych przetłoczeń są dopasowane do uchwy-
tów, które dostępne są w tych samych kolorach co fronty. W tej kuchni 
nawet barwę ścian dobrano do frontów. Poziome linie frontów są 
dodatkowo podkreślone przez wyróżniające się kolorem cokół i blat. 

  W małej kuchni
Wysokie szafki dobrze wykorzystują przestrzeń małej kuchni. 
Obniżenie sufitu ukrywa rurę wentylacyjną okapu.   Więcej o szufladach czytaj na str. 188-189.

 Więcej frontów z kolekcji Traffic zobacz na str. 174-175.

88th twin street_beż połysk

Do Twojej kuchni 
organizer do szuflad Tandembox
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 Sprytnie ukryte
Kosz Magic Corner umożliwia zagospo-
darowanie szafki w trudno dostępnym 

narożniku kuchni.
 Kosze na śmieci

Dzięki wysuwanym mechanizmom 
mamy łatwy dostęp do obu koszy. 

Czysto i higienicznie.

 Więcej o organizacji szafek 
czytaj na str. 194-195.

87th smooth street_biały  połysk

87th smooth street
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Jasne rozwiązania 
W dobrze zaprojektowanej kuchni każdy z domowników zawsze znajdzie 
miejsce dla siebie. To przede wszystkim przestrzeń przyrządzania posiłków, 
ale również pogawędek przy kawie czy lampce wina, wspólnego spędzania 
czasu, a także relaksu. Określenie potrzeb rodziny pozwoli adekwatnie 
zaaranżować to wnętrze.

Chwila relaksu 
W oczekiwaniu na pieczeń jest czas na lekturę 

dobrej książki w przytulnym zakątku.

Wybierz kolor Twojej kuchni
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87th smooth street_dąb linara

Wybierz kolor Twojej kuchni

87th smooth street
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uroda ciemnych barw
Ciemna kuchnia na tle ciemnych ścian – ta kuchnia jest ważnym ele-
mentem tworzącym nastrojowy charakter otwartego pomieszczenia, 
w którym funkcje kuchni i salonu wzajemnie się przenikają. Podkreśla 
go delikatna dekoracja i stonowane oświetlenie. Wyposażona w miękki, 
gabinetowy fotel kuchnia, może stać się również miejscem pracy. 

 nowoczesne rozwiązania
Dzięki zastosowaniu siłowników Aventos dwa fronty otwierane są jednym 
ruchem. Szybki i pełny dostęp do całej zawartości szafki.

Współczesność i tradycja 
Nowoczesne meble dobrze się prezen-
tują także w stylowych, dekorowanych 
wnętrzach.

Do Twojej kuchni 
stół i krzesła RE_SET 

 Więcej stołów i krzeseł zobacz w katalogu STOŁY I KRZESŁA Black Red White.
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Wszystko pod kontrolą  
Szeroka oferta różnorodnych szafek i szuflad do dowolnego zesta-
wiania, umożliwia tworzenie własnych układów dopasowanych do 

miejsca i indywidualnych potrzeb.  

Światło na blat 
Prawidłowo dobrane oświetlenie znacznie poprawi 

komfort pracy i stworzy przytulny klimat.

 Więcej o oświetleniu blatów czytaj na str. 186-187.

87th smooth street
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Mały metraż? 
Nawet nieduża kuchnia może okazać się funkcjonalną 
i  wygodną w  codziennym użytkowaniu. Wystarczy 
zadbać o właściwe zorganizowanie miejsc roboczych 
na blacie oraz zagospodarowanie wnętrz mebli. 
W  miejscu tradycyjnych szafek świetnie sprawdzą się 
głębokie szuflady, w których zmieści się całe kulinarne 
zaplecze. 

87th smooth street_teak / beż

na swoim miejscu 
System Orga-line pozwala utrzymać idealny porządek i zachować 
wszystko na swoim miejscu. Dzięki podziałom szuflady dostosują 
się do Twoich potrzeb. 

 Więcej o szufladach czytaj na str. 188-189.

Wybierz kolor Twojej kuchni
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Relingowy wieszak  
Zainstalowany na bocznej ściance mebli pozwala na 
zawieszenie potrzebnych przedmiotów i nie przeszka-
dza w otwieraniu frontów.

Wybierz kolor Twojej kuchni

87th smooth street_jesion messina

87th smooth street
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Graniczny półwysep
Wysunięcie części zabudowy w głąb salonu to nie tylko sposób na powiększenie kuchni. W zależności  
od zabudowy podblatowej może być szafką dostępną od strony pokoju lub barkiem, jeśli zdecydujesz się 
pozostawić swobodne miejsce dla nóg. Zawsze jednak blat wyznacza granice kuchennej przestrzeni.
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81st diona street_wiśnia złota

81st diona street
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Kuchnia w biurze 
Czasami się przydaje, ale nierzadko jest po prostu niezbędna. Kuchnia 
w  biurze nie powinna upodabniać się do tej domowej, bo pełni 
odmienną rolę. Kawa, herbata, ewentualnie odgrzewanie gotowych 
dań, do tego mnóstwo stołowych naczyń. Specyfiką kuchni w  biurze 
jest ukrywanie i zamykanie wszystkich kuchennych atrybutów.

 pojemne szafki
Zmieści się w nich sto i jeszcze jeden kubek. Dzięki szafkom z roletą można szybko i skutecznie 
ukryć ich zawartość, dodatkowo nadają elegancji zabudowie biurowej. Sam sprawdź ich 
możliwości w swojej kuchni. 

Wybierz kolor Twojej kuchni

Do Twojej kuchni 
wanienka i przegroda do butelek

 Więcej o szufladach czytaj na str. 188-189.
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81st diona street_makasar

Wybierz kolor Twojej kuchni

 Więcej o organizacji szafek czytaj na str. 194-195.

Dostępny narożnik 
Dostęp do rogu zabudowy umożliwia dzielony front. Dwa fronty połą-
czone zawiasem otwiera się jednym, płynnym ruchem.

81st diona street
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81st diona street_cocobolo / 38th elysee avenue_beżowy połysk

 Więcej o blatach czytaj na str. 200-201.

Do Twojej kuchni 
blaty 

volcano

stare drewno

cappucino

nowoczesne wzornictwo
Meble serii Diona są zaprojektowane zgodnie z najnowszymi trendami wzorniczymi. Proste 
bryły z frontami w kolorach egzotycznego drewna wpisują się w nowoczesne mieszkania. 
Wystarczy odrobina fantazji i kilka modnych dodatków, by powstało stylowe pop-artowe 
wnętrze. Szerokie pole do popisu mają zwłaszcza ci, którzy projektują kuchnię Diona 
otwartą na salon. 

Blat jest ważny  
Sposób wykończenia blatów jest ważny dla 
ich trwałości. Black Red White oferuje blaty 
o krawędziach laminowanych, oklejonych 
PCV lub SSV.

Łatwe połączenia 
Różne zestawienia kolo-

rystyczne są możliwe nie 
tylko w obrębie tej samej 

linii mebli. Tu kuchnię Diona 
połączono z frontami Elysee 

z grupy Capital. 
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na ścianie 
Relingi zawieszone na ścianie są najlepszym miejscem dla 

najczęściej używanych akcesoriów. 

 Więcej o systemach relingowych czytaj na str. 184-185.

82nd hedar street_dąb milano

Wybierz kolor Twojej kuchni

82nd hedar street
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Jedno wnętrze, dwie funkcje 
Kuchnia otwarta na salon jest funkcjonalna i atrakcyjnie 
wygląda. Zyskuje wizualną przestronność oraz rangę 
wnętrza reprezentacyjnego. Ważne jest, aby jej wystrój 
był spójny i tworzył stylistyczną całość, docenianą z per-
spektywy salonu. Takie rozwiązanie wymusza utrzymy-
wanie w kuchni nienagannego porządku. 

prawie wyspa 
Poszerzenie fragmentu zabudowy przy płycie grzejnej ułatwia przy niej 
pracę. Pozwala także na  stworzenie ciekawszego wizualnie wnętrza.

Modne fronty 
Fronty z poziomymi przetłoczeniami to jeden z designerskich 
pomysłów, dostępnych także w ofercie kuchni Black Red White.

 Więcej frontów z kolekcji Traffic zobacz na str. 174-175.

Do Twojej kuchni 
stół i krzesło DOORS 

 Więcej stołów i krzeseł zobacz w katalogu STOŁY I KRZESŁA Black Red White.
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podzielona 
Czasem układ kuchni wymusza podzielenie zabudowy na osobne ciągi robocze. Zawsze pamiętaj o potrzebie 
zachowania jak największej długości swobodnego blatu. Możesz go powiększyć dzięki podniesieniu jego frag-
mentu i stworzeniu blatu dwupoziomowego, przydatnego zwłaszcza przy płycie kuchennej.

82nd hedar street_wiśnia złota

82nd hedar street
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Więcej urządzeń 
W naszych meblach możesz zainstalować sprzęty do zabudowy 
w różnym układzie. Coraz częściej, oprócz zwykłego piekarnika, 
montowane jest urządzenie do gotowania na parze.

Wybierz kolor Twojej kuchni
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porządek przede wszystkim 
Porządek w Twojej kuchni zapewni doskonała organizacja wnętrz mebli. Pojemne szuflady możesz wyposażyć w systemy pozwa-

lające na przechowywanie dowolnych akcesoriów, bez ryzyka przypadkowego bałaganu. 

 Więcej frontów z kolekcji Traffic zobacz na str. 174-175.

83rd telesto street_wenge

83rd telesto street
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Kuchenne kontrasty 
Wiszące szafki z frontami ze szkła w aluminiowych 
ramkach zdobią kuchnię, a przy tym przechowują 
i ukrywają wszystko co niezbędne na co dzień. 
Kontrastując z ciemnymi meblami dolnej zabudowy 
nadają wnętrzu lekkości. Kolor cokołu, blatu, 
wzornictwo uchwytów korespondują z górnymi 
szafkami stając się oprawą dla ciemnych frontów.

 poręczna i pojemna
Uchwyty na talerze umożliwiają bezpieczne przechowywanie ich 
w szufladzie i wygodne przenoszenie. Regulowana szerokość dopa-
sowuje uchwyty do średnicy talerzy.

 Podstawowe bryły szafek z kolekcji Traffic zobacz na str. 180-181.

Wybierz kolor Twojej kuchni
Do Twojej kuchni 

lampa wysięgnikowa Linea TOP

 Więcej o oświetleniu blatów czytaj na str. 186-187.
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Wokół kuchennego baru 
Sposobów na kuchnię jest wiele. Obniżony blat otaczający półwysep zaprojektowany został jako śniada-
niowy stół. Jego przedłużenie może służyć jako niski barek lub blat odstawczy. Zawsze warto próbować 
nowych rozwiązań, zwłaszcza jeśli pozwala na to wielkość pomieszczenia. Szafki kolekcji Traffic pozwa-
lają dowolnie aranżować wnętrze.

83rd telesto street_klon nida

Wybierz kolor Twojej kuchni

83rd telesto street
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Dobrze zaplanowane 
Dodatkowy blat otaczający półwysep podparty jest 
nogami. Przy dobrym zaplanowaniu ilości szafek nie trzeba 
zabudowywać każdego fragmentu kuchni bryłami mebli. 

Ciekawe rozwiązanie 
Górne szafki zawieszone są nad podłogą. To pomysł na niski kredens 
w nowoczesnym stylu. Przeszklone fronty skłaniają  
do eksponowania zawartości mebla.

 Więcej frontów z kolekcji Traffic zobacz na str. 174-175. Więcej o blatach czytaj na str. 200-201.
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W starym stylu
Ponadczasowa, prosta forma frontów Telesto pozwala na zbudowanie kuchni w modnym, eklektycznym stylu. Stylizowane sprzęty 
kuchenne dobrze wyglądają w otoczeniu ciemnego drewna, nawet wolno stojąca lodówka nie zakłóca jednorodnej, zdecydowanej 
stylistyki wnętrza. Symetrycznie rozmieszczone w strefie gotowania szuflady nadają całości tradycyjnego charakteru. Są jednocze-
śnie bardzo pomocne przy gotowaniu – tam właśnie umieścisz niezbędne akcesoria i przyprawy. 

83rd telesto street_wenge

83rd telesto street
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Szklane półki 
Pasują do wnętrza o dowolnym charakterze. 
Znajdź dla nich najbardziej odpowiednie 
miejsce w Twojej kuchni.

Wybierz kolor Twojej kuchni Dostępne wykończenia 
Połączenie listew cokołowych przykryte jest 
ćwierćkolistym narożnikiem. Musimy myśleć 
o każdym detalu.
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80th frame street_wanilia ciemna

Wybierz kolor Twojej kuchniCharakterystyczne detale  
Wysunięta część zabudowy wspiera się na nóżkach dopaso-
wanych kolorem do cokołu. Drobne dodatki potrafią zmienić 
charakter kuchni.

80th frame street
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Wzorowe sąsiedztwo 
W  kuchni rozmieszczonej na jednej ścianie, strefy 
gotowania i zmywania naturalnie ze sobą sąsiadują, 
tworząc długi ciąg meblowy. Otwierając kuchnię 
na salon zawsze warto pokusić się o  podkreślenie 
wybranego fragmentu zabudowy, np. wyróżnia-
jąc jedno z  miejsc roboczych poszerzeniem blatu. 
Dzięki temu kuchnia staje się bardziej plastyczna, 
swobodna, oderwana od ściany. W kuchni otwartej 
trzeba szukać niekonwencjonalnych rozwiązań.

 Więcej o szufladach czytaj na str. 188-189.

Do Twojej kuchni 
organizer do szuflad Tandembox

Górne szafki  
Mogą być szczególnie użyteczne dzięki różnym rozmiarom brył oraz 
frontów. Zwróć uwagę na różne sposoby ich otwierania.
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80th frame street_wanilia ciemna / wiśnia koreańska

80th frame street
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Kuchnia przy salonie 
Przenikanie przestrzeni charakterystyczne dla 
współczesnych wnętrz widoczne jest już w  samych 
meblach. Czasem trudno jednoznacznie przypisać 
mebel konkretnemu wnętrzu, zwłaszcza w  przy-
padku kuchni otwartych. O  wszystkim decyduje 
zastosowanie. Otwarta kuchnia może rozpoczy-
nać ciąg mebli salonowych, płynnie przechodząc 
w  witryny mieszczące bibliotekę. Najważniejsze są 
Twoje potrzeby.

System Traffic zawiera bogatą ofertę wyposażenia wnętrz szafek. 
Wysokie cargo to wykorzystanie wąskiej przestrzeni i wygodny 
dostęp do produktów.

 Więcej o organizacji szafek czytaj na str. 194-195.

Wybierz kolor Twojej kuchni
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77th simple street_wanilia / wiśnia koreańska

77th simple street
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Kolorowe szaleństwo 
w dobrej cenie 
Kolorowa kuchnia pobudzi i zdopinguje do kulinar-
nych działań, doładuje pozytywną energią, pozwoli 
z  optymizmem stawiać czoło nowym wyzwaniom. 
W kuchni bowiem nie tylko zmagamy się z codzien-
nym przygotowywaniem posiłków, tutaj również 
często odpoczywamy, relaksujemy się i lubimy prze-
siadywać z przyjaciółmi przy kawie.

Miejsce nie tylko kuchenne 
Przeszklona witryna to mebel o wielu zastosowaniach. 
Mogą tu stanąć ozdobne naczynia, ale  także książki kuchar-
skie, które powinny być zawsze pod ręką.

Stalowe detale 
Wysuniętą część szafki podpierają dobrane do cokołu nóżki.

Meble Traffic są przystosowane do różnych rodzajów sprzętów AGD, także 
tych niższych, podblatowych. Nawet w małym pomieszczeniu możesz zapro-
jektować funkcjonalną kuchnię.

 Więcej brył z kolekcji Traffic zobacz na str. 174–175.
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Lodówka w zabudowie 
W wysokim słupku zamontowana jest lodówka. Zabudowując sprzęt AGD musimy 
pamiętać o odpowiedniej wentylacji. Do szafek dołączone są  dopasowane kolo-
rystycznie kratki wentylacyjne. W ofercie akcesoriów znajdują się również kratki 
i cokoły w kolorze srebrnym.

77th simple street_wanilia ciemna

Wybierz kolor Twojej kuchni

77th simple street
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W Twoim stylu
Kuchnia to miejsce gdzie wyrażasz siebie. Spędzasz 
w niej dużą część dnia. Dlatego tak ważne jest byś czuł 
się tam swobodnie. Kolor frontów, wysokość blatów, 
szerokość szafek – wybór należy do Ciebie. Kompo-
nując kuchnię myśl o stylu pozostałej części domu – 
dzięki temu łatwiej dobierzesz uzupełniające kuchnię 
dodatki, takie jak stylowa ławka.

Wygodnie i na wyciągnięcie ręki 
Relingi to świetny pomysł na wykorzystanie przestrzeni między blatem 
a górnymi szafkami. Powiesisz na nich ulubiony kubek czy łyżkę do 
spaghetti. Koszyki zawieszkowe zaoszczędzą miejsce na odsączarkę 
lub praktyczny stojak.

Obok piekarnika 
Półki są użytecznym uzupełnieniem roboczego blatu. Bez konieczności 
otwierania z łatwością sięgasz po olej lub przyprawy nie przerywając pracy.

Wysokie szafki 
Wiszące wysokie szafki za szkłem kryją dużo miejsca do prze-
chowywania. W zasięgu ręki ustawiaj to czego potrzebujesz 
często, a na samej górze rzeczy rzadko używane.

 Więcej o systemach relingowych czytaj na str. 184-185.

Do Twojej kuchni 
wkłady do szuflad

 Więcej o szufladach czytaj na str. 188-189.
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Mała jadalnia 
Eklektycznej kuchni towarzyszy komplet dobranych 

kolorystycznie mebli jadalnianych.

41st milk street_wanilia

Wolno stojąca kuchenka 
Ten tradycyjny w formie sprzęt również znajdzie 

miejsce pośród naszych mebli. 

41st milk street
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Elegancka prostota
Czasem najprostsze rozwiązania okazują się naj-
lepsze. Niewielka kuchnia oferuje podstawowy, 
ale w pełni funkcjonalny ciąg roboczy z wolno 
stojącą kuchenką, zwieńczony rzędem górnych 
szafek. Nie zawsze trzeba sięgać do nowator-
skich pomysłów, by stworzyć atrakcyjną kuchnię  
– te meble wyróżnione są tłem z wzorzystej tapety.

Kolor Twojej kuchni

pojedynczy uchwyt 
Umieszczony na środku frontu jest szczególnie prak-
tyczny przy stosunkowo wąskich szafkach.

Listwa cokołowa 
Może być elementem dekoracyjnym, 

oddzielającym meble koloru wanilii 
od jasnej podłogi. 

 Więcej frontów z kolekcji Traffic zobacz na str. 174-175.

Do Twojej kuchni 
krzesło RINGO 

 Więcej stołów i krzeseł zobacz w katalogu STOŁY I KRZESŁA Black Red White.
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61st pudding street_krem

61st pudding street
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Obecność drewna 
Drewno zawsze daje poczucie domowego ciepła. 
Imitacja drewnianych listew tworzy przyjemny dla 
oka rytm, rozbija monotonię płaszczyzn frontów. 
Dobranie drewnianego stołu jadalnianego w podob-
nym kolorze sprawi, że całość stworzy bardzo udaną 
kompozycję. Szafki wiszące o różnych wysokościach 
pozwalają połączyć pojemne wnętrza z dekoracyj-
nością otwartych przestrzeni.

prosty pomysł 
Kuchenny reling to jeden z najprostszych, a przy tym pożytecznych 
elementów wyposażenia. Pozwala trzymać „pod ręką” przedmioty 
o nieregularnych kształtach, dla których czasem trudno znaleźć miejsce.

Inne szkło 
W witrynach zastosowano szkło o delikatnym, geometrycznym wzorze.

Kolor Twojej kuchni

Zwieńczenie zabudowy 
Półka wieńcząca górne szafki zamyka kompozycję mebli i ukrywa szczegóły 
technicznych przyłączy wyciągu kuchennego.

 Więcej o okapach czytaj na str. 196-197.

Do Twojej kuchni 
okapy 

Mercurio 60X

Mercurio 90X

 Więcej frontów z kolekcji Traffic zobacz na str. 174-175.
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Wybierz swój styl
W stylistyce kuchni obowiązuje ta sama zasada co w modzie – nie istnieją sztywne reguły. Obok 
siebie, istnieją kuchnie nowoczesne – zbudowane z prostych brył o wyraźnych, nieraz kontrastu-
jących kolorach, swobodnie łączące materiały, eksponujące niecodzienne formy i wykończenia, 
oraz kuchnie klasyczne – o nietuzinkowej urodzie wynikającej z piękna naturalnych materiałów. 

Najczęściej jest to drewno w rozmaitych odcieniach, z niepowtarzalnym rysunkiem słojów, cha-
rakterystycznymi nierównościami faktury sprawiającymi, że każdy mebel jest inny. Te kuchnie, 
zdobne w detale, pilastry, gzymsy, roztaczają obraz minionej epoki lub klimat nastrojowej 
wiejskiej rezydencji. 

Każdy pomysł na własną kuchnię można uzupełnić odpowiednio dobranymi detalami – do kuchni 
nowoczesnych pasują uchwyty aluminiowe, listwowe, lub nawet zdobione tak modnymi dziś krysz-
tałkami. Do kuchni klasycznych wybieramy uchwyty mosiężne, często z elementami dekoracyjnej 
ceramiki lub drewna. Stylowe podziały odnajdziemy również pośród okapów i innych sprzętów 
AGD, zlewozmywakowych baterii, a nawet oświetlenia. Można również mieszać klasyczne i nowo-
czesne elementy tworząc własny styl – ale trzeba uważać, by nie były dobierane przypadkowo.

nowoczesny styl 
Te same fragmenty zabudowy w ujęciu nowoczesnym. Drewniane fron-
ty są płaskie i pozbawione ozdobników, podobnie jak blat. Proste szafki 
wznoszą się nad ceramiczną płytą grzejną.  
Na zdjęciu: kuchnia 37th savana avenue z kolekcji Capital.

Klasyczne detale 
Zbliżenie kuchni pokazuje jej stylowe cechy. Użyte materiały, blat, uchwyty, nawet linie 
zarysowane na frontach mebli i piekarnika są nawiązaniem do czasów sprzed epoki 
modernizmu. 
Na zdjęciu: kuchnia [22] Imperor XXII z kolekcji Royal.
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Kuchnia klasyczna 
Każdy jej element nacechowany jest jednorodną stylistyką. Drewnia-
nym rozrzeźbionym frontom towarzyszą witryny z przezroczystego 
szkła, ozdobna listwa wieńcząca i dekoracyjne uchwyty łączące 
metal z ceramiką. Nawet sprzęt AGD jest dobrany zgodnie z duchem 
całości – biały piekarnik nawiązuje do staroświeckich, białych pieców 
kaflowych. 
Na zdjęciu: kuchnia [14] Insygnata XIV z kolekcji Royal.

udane połączenie 
Klasyczny wzór kuchni połączony z meblami nowoczesnymi tworzy 

spójną całość dzięki wyraźnemu wyodrębnieniu tych części. Wnętrze 
ma charakter nowoczesny – tradycyjne w stylu szafki to jego funkcjo-

nalny ozdobnik. Zwróć uwagę na sposób zawieszenia drewnianych 
mebli – oderwane od podłogi odzwierciedlają nowoczesne myślenie 

o kuchni. 
Na zdjęciu: kuchnia [23] Gladiatus XXIII z kolekcji Royal 

i 38th elysee avenue z kolekcji Capital.

Kuchnia nowoczesna 
Wszystkie cechy mebli nowoczesnych zgroma-
dzone w jednej kuchni. Proste, modernistyczne 
bryły, komiksowe, ostre w kolorach barwy 
płaskich frontów, odbijające światło wykoń-
czenie na wysoki połysk, brak odstających 
uchwytów, błysk metalu widoczny w cokole 
i uchwytach listwowych. Widoczna w tle bateria 
zlewozmywakowa to również nowoczesna 
rzeźba.  
Na zdjęciu: kuchnia 38th elysee avenue 
z kolekcji Capital.
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 Ta etykieta wskazuje, że dany produkt wykonany został 
z wykorzystaniem elementów drewnianych. Dodatkowe 
informacje na jego temat, uzyskacie Państwo u sprzedawców.    

[23] Gladiatus XXIII_dąb mokka

solidne
drewno
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Solidne drewno
Meble drewniane są wyjątkowe, niepowtarzalne i  często to głównie one kreują specyficzną, 
przytulną i ciepłą atmosferę w całym wnętrzu. Te cechy zawdzięczają nieprzemijającej urodzie 
i właściwościom surowca, z którego powstają. 

Drewno jest najwyżej cenionym materiałem w meblarstwie, a wykonane z niego meble są eleganc-
kie, prestiżowe i jedyne w swoim rodzaju. Indywidualna, niepowtarzalna struktura drewna sprawia, że 
każdy mebel jest wyjątkowy. Charakterystyczne dla poszczególnych gatunków usłojenie, sęki, samo-
istne nierówności kolorystyki i przebarwienia stanowią o niepowtarzalności oraz oryginalnej urodzie 
mebli. Duża plastyczność drewna pozwala na kształtowanie różnorodnych form oraz kształtów mebli 
pasujących do kuchni klasycznych, jak również nowoczesnych. Fronty i ozdobne elementy wykonane 
z drewna są one nie tylko piękne, ale przede wszystkim trwałe i solidne, a odpowiednio pielęgnowane 
będą zdobić Twoją kuchnię przez długie lata.

Wielkie możliwości 
Drewniane kuchnie zachwycają nie 
tylko urodą materiału, ale i jego możli-
wościami. Widać to zwłaszcza w kuch-
niach klasycznych, gdzie dostępne są 
fronty gięte, pilastry, łuki i ozdobne 
blendy.

[14] Insygnata XIV_wiśnia
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[15] Artycja XV_olcha miodowa

Solidne drewno



94 KUCHNIE 2011

[29] Magnatio XXIX_brąz ciemny
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Królewskie imiona noszą kuchnie najwyższej jakości, wykonane z  drewna. 15 klasycznych wzorów skrywa za frontami 

najnowocześniejsze technologie, takie jak system cichego domykania Blumotion, system organizacji szuflad Orga-line, kosze 

do wnętrz szafek, czy doskonałe zawiasy. Kuchnie Royal to nie tylko ponad 200 brył szafek – to także bogactwo dodatków 

w  postaci witraży, pilastrów, ozdobnych listew, blatów o  różnorodnej kolorystyce, elementów wiklinowych oraz uchwytów 

o niepowtarzalnej, indywidualnej stylistyce. Kuchnie Royal zaprojektowane zostały z myślą o najbardziej wymagających klien-

tach, ceniących sobie przywiązanie do tradycji.

          KuCHnIE

ROYAL STR. 94-137
poczuj jakość drewna



96 KUCHNIE 2011[26] Intrygia XXVI
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[26] Intrygia XXVI _dąb écru  Więcej uchwytów zobacz na str. 198-199.

urok jasnego drewna
Fronty wybarwione w kolorze dębu écru tworzą deli-
katną kuchnię w angielskim stylu. Stworzona do wnętrz 
rezydencyjnych, równie dobrze prezentuje się w niedu-
żych pomieszczeniach. Z łatwością można zmienić jej 
wygląd dobierając ozdobne detale np. uchwyty.

 Do gotowania
Nad płytą grzejną przyda się zestaw łyżek wazowych. Dzięki relingowi 
nie musisz szukać dla nich miejsca w szufladach. 

Do Twojej kuchni 
uchwyty 

uchwyt M20

uchwyt M19



98 [24] Patetos XXIV KUCHNIE 2011

Małe lecz pożyteczne 
Wąskie szuflady są użyteczną ozdobą. 
Umieszczone przy płycie z pewnością 

pomieszczą przyprawy z całego świata.

Kuchenna tradycja 
Dawne piece były centralnym punktem 
kuchni – głównie przez swoją wielkość. 

Poszerzenie zabudowy meblowej 
nawiązuje do tej tradycji.

Pojemna szafka 
Za wysokim frontem szuflady oprócz kosza 

na śmieci znajdzie się miejsce do przechowy-
wania środków czystości.

[24] Patetos XXIV _dąb miodowy
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Leśny dwór
Elegancja tych mebli nie wynika z dekoracji frontów ani ilości ozdobni-
ków. Prosty klasyczny wzór frontu sprawia, że główną rolę odgrywa tu 
ponadczasowa uroda drewna. Prostota mebli w połączeniu z surowością 
wnętrza przenosi nas wprost do zagubionego w lasach starego dworku. 
Wyobraź sobie jak kuchenny piec napełnia ciepłem cały dom. Dotknij 
prawdziwego drewna tej kuchni i oddaj się marzeniom.

W kolorze drewna 
Starannie dobrana kolorystyka sprawia, że wysunięty bok korpusu pomimo różnych materiałów, 
doskonale pasuje do drewnianego frontu. Dbamy o każdy detal Twojej kuchni.



100 [23] Gladiatus XXIII KUCHNIE 2011

Duże i małe 
W każdej kuchni nigdy nie brakuje małych, często „gubiących się”, ale 

niezbędnych przedmiotów. Ich przechowywanie i uporządkowanie 
umożliwiają zawieszone tuż nad blatem roboczym szafki o zróżnicowanej 

wielkości. Do małych frontów dobierz punktowe uchwyty. 

 Więcej uchwytów zobacz na str. 198-199.

uchwyt M6 uchwyt G2

[23] Gladiatus XXIII_dąb mokka
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[23] Gladiatus XXIII_dąb mokka

Nie tylko gotowanie
Szykowna kuchnia jest odbiciem elegancji całego domu. Stylowe witryny mogą 
kryć w swym wnętrzu nawet bibliotekę. Projektując meble staramy się, by były 
nie tylko piękne, ale i funkcjonalne. Ty kompletujesz z nich zestaw, który najlepiej 
odpowiada Twoim potrzebom.

Jakość wykonania 
Z bliska widać ile pracy wkładamy w każdy detal. Wykonane z drewna ramiaki są precyzyjnie obrabiane i łączone, by stano-
wiły właściwą oprawę dla fazowanego szkła.

Układy szuflad  
Praktycznym sposobem zagospodarowania dolnej zabudowy są 

funkcjonalne układy szuflad. Pozwalają na przechowywanie zarów-
no rzeczy niewielkich, jak i całych kompletów naczyń.



102 [29] Magnatio XXIX KUCHNIE 2011

Wewnętrzny porządek 
Tradycyjne meble kryją 
w swych wnętrzach nowocze-
sne rozwiązania. Wszystkie 
nasze meble zaprojektowane 
są tak, by mogły spełnić 
Twoje potrzeby – także pod 
względem funkcjonalnego 
uporządkowania zawartości.

[29] Magnatio XXIX_brąz ciemny

Na wino 
Otwarte szafki na wino podkreślają 
stylowy charakter kuchni.



ROYAL 103Kuchnie klasyczne

Twórcze połączenie
Meble kuchenne w klasycyzującym stylu doskonale sprawdzają się także we 
wnętrzach, w których wykorzystane zostały nowoczesne rozwiązania projek-
towe. Centralnym punktem tej klasycznej kuchni otwartej na pokój dzienny 
jest wyspa połączona z obniżonym blatem, pełniącym rolę stołu. Kuchnia nic 
nie straciła ze swego stylowego, szlachetnego charakteru, a zyskała użyteczne 
elementy.

Ścienna zabudowa 
W wysokich słupkach mebli Royal 

bez obaw możesz instalować urzą-
dzenia AGD. Klasyczne nie oznacza 

„nieidące z duchem czasu”.

Krawędź blatu 
Oklejona tworzywem SSV krawędź jest odporna na uszkodzenia. To bardzo ważne – 
zwłaszcza przy wyspach i półwyspach, gdzie ma miejsce wzmożona praca.



104 [21} Negocjusz XXI KUCHNIE 2011

Wiszące witryny 
Zawieszone na ścianie proste witryny to 
nowoczesny akcent w klasycznej kuchni. 
Do przeszłości nawiązuje ozdobne 
przeszklenie.

Użyteczny reling 
Reling na ścianie nad płytą grzejną 
jest przede wszystkim użyteczny – 

akcesoria niezbędne przy gotowaniu są 
zawsze pod ręką. Jednocześnie swym 
prostym wyglądem niemal naturalnie 

wpisuje się w otoczenie.
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Do klasycznej zabudowy w odcieniu tulipanowca pasują piekarnik, płyta grzejna i 
okap zarówno w białym, jak i czarnym kolorze.

Konsekwentna stylistyka
To kuchnia dla miłośników stylu klasycznego w  konsekwentnym 
i perfekcyjnym wydaniu. Tutaj każdy element nacechowany jest klimatem 
z przeszłości – od wzornictwa mebli, przez stylizowane urządzenia AGD 
i uchwyty, aż po dekoracyjny żyrandol.

[21] Negocjusz XXI_tulipanowiec

  Więcej frontów z kolekcji Royal zobacz na str. 176-177.



106 [30] Dynastian XXX KUCHNIE 2011

Na widoku
Zabudowa kuchenna w kształcie litery „L” jest z obu stron zakończona zaokrąglonymi szafkami z frontami wygiętymi 
w łuk. Ten sposób zamykania ciągu roboczego jest charakterystyczny dla mebli w stylu klasycznym. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu nie widać bocznych ścianek mebli, a sama kuchnia zyskuje miękką, opływową formę.
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[30] Dynastian XXX_olcha amber

Szeroka szuflada  
W klasycznej kuchni rzadko stosuje się szerokie szuflady. 
W tej kuchni ciekawa kompozycja szerokich i wąskich 
szuflad wyróżnia  miejsce przeznaczone do gotowania. 

 Więcej frontów z kolekcji Royal zobacz na str. 176-177.



108 [14] Insygnata XIV KUCHNIE 2011

Duży wybór uchwytów 
Meble stylizowane wymagają dobrania odpo-

wiednich uchwytów, które są ważnym elementem 
ozdobnym. Ich oferta jest tak bogata, że każdy 

znajdzie w niej coś dla siebie. 

[14] Insygnata XIV_wiśnia

 Więcej uchwytów zobacz na str. 198-199.
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 Obrotowe kosze
We wnętrzach mebli zastosowano nowo-

czesne rozwiązania, takie jak obrotowe 
kosze ułatwiające korzystanie z trudno 

dostępnych narożników.

Serce kuchni 
Kiedyś piec był sercem kuchni. Dziś wzrok przykuwa stylizowany okap 
z ozdobną listwą w kolorze frontów. 

Klasycznie elegancka 
Jeśli w kuchni nie poszukujesz ekstrawagancji, lecz 
elegancji i  wygody – ta kuchnia jest dla Ciebie. 
Jest pomysłowa, a  jednocześnie emanuje spoko-
jem domowego zacisza. Zabudowana lodówka, 
stylizowane urządzania AGD, przeszklone witryny 
– wszystko jest stylowe i harmonijnie dobrane. Do 
takiego wnętrza doskonale pasuje metalowy stół 
oraz krzesła z ażurowymi oparciami. 



110 [14] Insygnata XIV KUCHNIE 2011

[14] Insygnata XIV_wiśnia
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Z jadalnią
Kuchnia i jadalnia, choć oddalone od siebie, stano-
wią jedną całość, urządzoną tym samym zestawem 
mebli. Pozwala to na zachowanie jednorodności 
wnętrza domu, którego styl może – choć nie musi 
– obowiązywać we wszystkich pomieszczeniach 
mieszkalnych. 

Tylko w tym stylu 
Komoda z wiszącą nadstawką to element praktycznie 
nieobecny w nowoczesnych kuchniach. Wierność tradycji  
to jedna z cech kuchni Royal.

Dla każdego 
Meble Royal to także różnorodność podziałów szuflad. Dwie wysokości 
pozwalają na stworzenie układu odpowiadającego Twoim potrzebom.



112 [16] Diadema XVI KUCHNIE 2011

Klasyczna z półwyspem
Wysunięty fragment zabudowy wyraźnie wskazuje, gdzie kończy się robocza część kuchni. Stojący przy ścianie stylowy 
kredens powstał z połączenia witryn oraz zabudowanej lodówki. Również stół i krzesła w kąciku jadalnym są starannie 
dobrane do stylu mebli kuchennych. 
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Wysoka witryna 
Tak stylowy mebel, mógłby stanąć w salonie …  
… ponieważ środkowa szafka skrywa lodówkę, lepiej sprawdzi się w kuchni.

[16] Diadema XVI_orzech ciemny

Do Twojej kuchni
stół i krzesło DIADEMA 

 Więcej stołów i krzeseł zobacz w katalogu STOŁY I KRZESŁA Black Red White.

Wielofunkcyjny półwysep 
Półwysep jest kombinacją szafek i szuflad zwieńczo-
nych blatem roboczym. Jego największą zaletą jest 
jednak dostępność z trzech stron. 



114 [16] Diadema XVI KUCHNIE 2011

Precyzyjne planowanie
Stylowa kuchnia w klasycznym układzie. Główny ciąg roboczy z lodówką i zlewem ustawiono wzdłuż 
jednej ściany. Osobno zaaranżowana strefa gotowania jest współczesną interpretacją tradycyjnego pieca. 
Jasny blat naśladuje dawny marmur, lecz w przeciwieństwie do niego nie chłonie zabrudzeń.

[16] Diadema XVI_orzech ciemny
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Nad okapem 
Narożna, wysoko zawieszona półka pozwala na eksponowanie 
dekoracyjnych przedmiotów i dodatków.

 Ażurowy front
To element charakterystyczny 
dla stylowych, drewnianych kuchni.

  Więcej frontów z kolekcji Royal 
zobacz na str. 176-177.



116 [28] Pretendia XXVIII KUCHNIE 2011

[28] Pretendia XXVIII_olcha orange

Jasny blat  
Z jasną barwą blatu roboczego harmonizują delikatne 
ceramiczne uchwyty. Są dobrze widoczne na tle ciem-
nego drewna frontów. 

Ukryte miejsca 
Za ozdobnym przedłużeniem frontów wiszącej szafki znajdują się 

półeczki na drobiazgi. Mimo małych wymiarów są użytecznym 
miejscem np. na słoiczki z przyprawami.
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W małym formacie
Stylowa kuchnia niekoniecznie wymaga wielkiej prze-
strzeni. Na kilku metrach można urządzić w  pełni funk-
cjonalną kuchnię, umeblowaną z  klasyczną elegancją. 
Ważne jest, by efekt zgadzał się z Twoim gustem i odpo-
wiadał Twoim potrzebom.

Uwaga na okap 
Nad wyspą góruje stylowy okap. Jasna kolorystyka okapu 
równoważy jego spory rozmiar. 

 Praktyczna pomoc 
Wielka szuflada pod zlewozmywakiem wysuwana jest 

przy pomocy dwóch punktowych uchwytów. 

Dobrany zlewozmywak  
Do jasnego blatu możesz dobrać biały  
– lub kolorowy – „kamienny” 
zlewozmywak.



118 [20] Splendoria XX KUCHNIE 2011

[20] Splendoria XX_brzoza jasna
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Do Twojej kuchni 
lampki 

 Więcej o oświetleniu blatów czytaj na str. 186-187.

S 2000H

S 2000H z dystansem

Neo

Światło na blat 
Nowoczesne oświetlenie nie zakłóca urody stylowych 
mebli, dzięki prostocie formy i barwie nawiązującym do 
uchwytów.

Niezwykły front 
Padające pod dużym kątem światło podkreśla 
charakterystyczne dla tej kuchni klepki. Jasne meble 
kontrastują z ciemnym tłem ścian.

 Więcej frontów z kolekcji Royal zobacz na str. 176-177.

Uroda brzozy 
Brzozowe drewno tak cenione w sztuce i dekoracji 
znajdziesz również w naszych kuchniach. Prezen-
towany układ, w którym jasne fronty kontrastują 
z prawie czarnymi ścianami, nawiązuje do starych 
dworskich kuchni. Starannie dobrano tu sprzęt 
AGD oraz dodatki, takie jak uchwyty czy baterię. 
Pomimo tradycyjnych korzeni wzorniczych nawet 
dziś kuchnia wygląda niezwykle nowatorsko.



120 [15] Artycja XV KUCHNIE 2011
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Bogactwo rozwiązań 
Cała ściana jest wykorzystana do ekspozycji kuchni. Niewielka 
w rozmiarze, lecz bogata w detale prezentuje szeroką gamę 
szafek dostępną w tej linii mebli. Zwróć uwagę na wiszące 
szafki narożne, zwłaszcza na ozdobne fronty z giętego szkła. 
Świadczą one o kunszcie wykonania mebli.

Zaokrąglone szafki 
To najlepsze rozwiązanie na rozpoczęcie i zakończenie zabudowy kuchennej.  
Dzięki ściętym, wyokrąglonym narożnikom są nie tylko bezpieczne, 
ale i dekoracyjne. 

[15] Artycja XV_olcha miodowa
 Więcej o okapach czytaj na str. 196-197.

Do Twojej kuchni 
okap Nemezis 90 



122 [15] Artycja XV KUCHNIE 2011

[15] Artycja XV_olcha miodowa



ROYAL 123Kuchnie klasyczne

pietra beżowa

trawertyn

granit złoty

 Więcej o blatach czytaj na str. 200-201.

Wszechwładny urok kamienia 
Do stylowych kuchni pasują blaty imitujące kamień. Są prak-
tyczne i eleganckie, dostępne w bogatej kolorystyce, co 
pozwala na harmonijne dopasowanie ich do wystroju wnę-
trza. Blaty można dobierać kierując się zasadą kontrastu 
– ciemne meble wieńczy jasny blat, jasne meble – ciemny 
blat, lub przeciwnie do ciemnych mebli wybieramy również 
ciemny blat. Efekt w obu przypadkach może być interesujący, 
a zależy wyłącznie od gustu i upodobań użytkownika.

Kredens Napoli 
Kredens jest meblem zawsze pożądanym w stylowej kuchni. Kojarząc się z minio-
nymi czasami, świetnie wygląda w jej wnętrzu. 

 Więcej o kredensach czytaj na str. 138-139.



124 [27] Koronatus XXVII KUCHNIE 2011

Wyspa skarbów 
Szufladki skrywają przyprawy i kuchenne drobiazgi, 

pojemne szafki przechowują zastawę, a otwarte 
szafki wykorzystano jako półki na wino.

Stylowa szafa 
Mieści spiżarnię, lodówkę i piekarnik. Ozdobna 
listwa wieńcząca i dopasowane uchwyty 
podkreślają charakter mebla.
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Domowe marzenie
Wysoka zabudowa pomieści piekarnik, na sporych 
rozmiarów blacie jest wystarczająco dużo miejsca, by 
wygodnie pracować, a przykuchenna biblioteczka 
pomieści niemały księgozbiór. To wszystko dookoła 
wyspy ukoronowanej stylowym okapem. W takim wnę-
trzu każda wykonywana czynność, nie tylko gotowanie, 
nabiera szczególnego wymiaru.

Listwy wieńczące 
Są eleganckim zwieńczeniem bryły mebla. 

Dobierzesz je do każdej z kuchni w grupie Royal.

Przy kuchni 
Jednym z nietypowych mebli w kuchni jest wisząca witryna. Jej wnętrze 
można wykorzystać na domową bibliotekę.

[27] Koronatus XXVII_brzoza orange

 Więcej o okapach czytaj na str. 196-197.

Do Twojej kuchni 
okap Demeter 90 



126 [22] Imperor XXII KUCHNIE 2011

Lodówka w niszy 
Wysoki słupek skrywa lodówkę, ale może 
być też pojedynczą szafą-spiżarnią.

Stylizowany okap 
Dopasowany do garnituru mebli kuchennych 
staje się częścią zabudowy. Linia ozdobnej listwy 
odpowiada kształtom frontów wiszących szafek.
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Gotowanie po królewsku
To wcale nie jest niemożliwe. Jeśli tylko masz takie 
życzenie, dobrze się czujesz w  otoczeniu luksusu 
i  przepychu – spełnij swoje marzenia o  królewskiej 
kuchni. Nie zapomnij o  dobraniu stylizowanych 
urządzeń AGD i kuchennych dodatków. Wypełnij półki 
srebrnymi, porcelanowymi i  szklanymi naczyniami, na 
ścianach zawieś ręcznie malowane talerze, dodaj trochę 
innych eleganckich drobiazgów. W  tak urządzonej 
kuchni na pewno zagości prawdziwie dworska 
atmosfera.

Kredens Roma 
Kredens to mebel służący niegdyś królom do przechowywania 
zastawy. Dziś może zagościć także w Twoim domu.

[22] Imperor XXII_orzech włoski

 Charakterystyczny znak
Szkło frontów zdobi ceramiczny medalion. 

Indywidualne zdobienia dobrane są do 
każdej kuchni z grupy Royal.

 Więcej o kredensach czytaj na str. 138-139.



128 [22] Imperor XXII KUCHNIE 2011

[22] Imperor XXII_orzech włoski
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 W ukryciu
W klasycznych meblach dostępne są wszystkie nowoczesne udogodnienia  
– także systemy organizujące ich wnętrze. Wysuwany kosz umożliwia wygodny 
dostęp do szafki narożnej.

Pełnia możliwości
Zabudowa o kształcie litery „L” przykryta jest dwoma 
blatami: niskim – roboczym i wysokim – dekoracyjnym. 
Dzięki zastosowaniu mniejszej lodówki zyskasz dodat-
kową ozdobną półkę, która uzupełni umeblowanie pobli-
skiej jadalni. Zmiennej wysokości szafek dolnych odpo-
wiadają różne gabaryty szafek wiszących. Meble Royal 
pozwalają wykorzystać każde miejsce w Twojej kuchni.

Różne fronty 
Obok frontów pełnych 
i przeszklonych w ofercie 
znajdują się też fronty 
ażurowe, charakterystyczne 
tylko dla mebli klasycznych.

  Więcej frontów 
z kolekcji Royal  
zobacz na str. 176-177.
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Włoski styl
Śródziemnomorski styl bielonych murów podkreśla ciepło drewnianych frontów. To wszystko w dosyć 
oryginalnym układzie w kształcie litery „Z”. Na wypukłym narożniku robocza część kuchni płynnie 
łączy się z kredensem. Łagodne linie giętych frontów zawsze wyglądają elegancko i nawiązują do daw-
nych mebli wytwarzanych przez największych mistrzów stolarskich. Dziś są dostępne także dla Ciebie  
– i zachwycają tak samo jak niegdyś. Fronty Troniusz sprowadzamy do naszych kuchni prosto z Włoch.

[25] Troniusz XXV_kasztan

Na łuku 
Linię giętych frontów 

odtwarzają listwy cokołowe. 
Kompozycję mebli zamyka 

zaokrąglona listwa 
wieńcząca.
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 Szkło inspirowane
To kolejny przykład dekoracyjnych witryn kuchni 
z grupy Royal. Gruby relief pasuje do prostej formy 
frontów Troniusz.

Katalog pomysłów 
Część układu zwrócona w stronę jadalni została 

ukształtowana na wzór kredensu. Jest to 
możliwe dzięki bogatej ofercie stylowych szafek 

i dopełniających całość dodatków. 
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Dawne sposoby
Współczesne kuchnie tworzą z  reguły zwarte ciągi zabudowy. Mając do dyspozycji przestronne wnętrze można się poku-
sić o zaprojektowanie kuchni na wzór dawnych dworków. W tej kuchni poszczególnym strefom – zmywania, przygotowania 
i gotowania – poświęcono osobną zabudowę. Pomimo podziału wszystkie układy tworzą spójną całość. Tak zaprojektowana 
kuchnia jeszcze mocniej nawiązuje do dawnych wnętrz, choć bywa mniej praktyczna.

[25] Troniusz XXV_kasztan
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Do Twojej kuchni 
uchwyty 

uchwyt P3 uchwyt G4

 Więcej uchwytów zobacz na str. 198-199.

Ozdobne półki 
Nawet zwykła półka może zyskać dekora-
cyjną oprawę. Łukowato wycięte blendy 
podkreślają styl mebla.

Zwieńczenie mebli 
Ozdobne korony to elementy 
indywidualne, charakterystyczne 
tylko dla danej linii mebli.
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[11] Strategio XI_kasztan jasny
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Pochwała asymetrii
Choć kuchnie stylowe wydają się stworzone do syme-
trycznych układów, możesz pokusić się o  bardziej 
swobodną kompozycję, podporządkowaną tylko prze-
myślanym potrzebom i  fantazji. W  tej kuchni szafki 
i  fronty o  różnej wysokości tworzą rozproszony układ, 
połączony szeroką listwą wieńczącą całość zabudowy.

Otwierany narożnik 
W większości kuchni z grupy Royal zewnętrzne narożniki mają zaokrą-
glone fronty. Strategio XI jest jednym z kilku wyjątków. Dzięki ukośnie 
ukształtowanym bocznym ramom, linia frontów łagodnym ścięciem 
przechodzi na bok układu. 

Pod okapem 
Kuchenny reling to również dekoracja. Do tej kuchni dopasuj 
relingi z mosiądzu.

Do Twojej kuchni 
stół i krzesło STRATEGIO 

  Więcej stołów i krzeseł zobacz w katalogu 
STOŁY I KRZESŁA Black Red White.
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Odświeżona tradycja 
Spośród klasycznych kuchni ta wyróżnia się charakterystyczną ramą frontu. Linie klejenia tworzą łatwo rozpoznawalny 
wzór. Przeniesiony na płaskie fronty i powtórzony w przeszkleniach, staje się dekoracją zdobiącą surowe w rysunku drewno. 
Naturalny wyraz mebli, nienachalna dekoracja nadaje tradycyjnym meblom niespodziewanej świeżości. 

[11] Strategio XI_kasztan jasny
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 Nowoczesne rozwiązania
Szuflady z kolekcji Royal dzięki systemowi 
Blumotion pracują cicho i delikatnie. 
Można je wyposażyć w system ORGA-LINE, 
który pozwala zorganizować przestrzeń 
w szufladzie.

Dekoracyjne zwieńczenia 
Zakończenia górnych szafek przypominają elementy 
drewnianej architektury. To detale dla uważnych, 
potrafiących docenić smak klasycznych mebli.

 Więcej o systemie ORGA-LINE czytaj na str. 192-193.
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Kredens to mebel dawniej towarzyszący głównie jadalni. Dziś przeżywa prawdziwy renesans.  

Jego tradycyjny model funkcjonalny nie uległ zmianie przez lata – w wyższej, oszklonej części mieści 
zastawy stołowe, w dolnej, zamkniętej drzwiczkami lub wyposażonej w szuflady – obrusy i sztućce. Za to 
coraz częściej kredens, wraz z zawartością, staje się elementem ozdobnym o randze równej co najmniej 
kominkowi. Można go spotkać w kuchni, w jadalni, ale też w eleganckim salonie. Jest częścią większego 
kompletu mebli lub zachowuje własny styl, często odrębny od otaczających go mebli.

Kredensy nie tylko do kuchni

NAPOLI 
Na zdjęciu: kredens Napoli z frontami Artycja.

VENICE 
Na zdjęciu: kredens Venice z frontami Troniusz.

  Do wybranych kuchni z grupy Royal przygotowaliśmy 6 typów kredensów, z których każdy dostępny jest w kilku wersjach, 
różniących się długością lub zastosowanymi frontami (pełne, z kratką, witryny). Każdy z kredensów oferujemy do kilku kuchni 
(przykładowo kredensy Roma dostępne są w kuchniach Insygnata, Artycja i Imperor). W sumie przygotowaliśmy 102 kombi-
nacje. Jeżeli wśród nich nie znajdziesz wymarzonego kredensu, możesz stworzyć swój własny, komponując go z brył szafek 
dostępnych dla wybranej kuchni.  O szczegóły pytaj sprzedawcę.
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VERONA 
Na zdjęciu: kredens Verona z frontami Insygnata.

FLORENCE 
Na zdjęciu: kredens 
Florence z frontami  
Strategio.

MILANO 
Na zdjęciu: kredens Milano z frontami Diadema.

ROMA 
Na zdjęciu: kredens Roma z frontami Imperor.
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Nawet mała kuchnia może być w pełni funkcjonalna. Aby 
było to możliwe musimy pamiętać, by nie zabrakło w niej 
szafek na produkty i  niezbędny sprzęt, blatów, czyli 
powierzchni roboczej oraz odpowiedniej ilości miejsca 
do swobodnego poruszania się.  

Projektując małą kuchnię zwykle staramy się szczelniej 
wypełnić dostępne miejsce meblami. Zastosowanie wyso-
kich wiszących szafek, lub kilka rzędów górnych szafek wzno-
szących się aż do sufitu zapewni nam maksymalne wykorzy-
stanie powierzchni ścian (najwyżej przechowujemy rzeczy 
najrzadziej używane).  Bardzo ważne jest dobre rozplanowa-
nie blatów. Po zamontowaniu w  nich płyty grzejnej i  zlewu 
musi nam pozostać miejsce do pracy. Projektując układ małej 
kuchni możemy stanąć przed dylematem – chcemy więk-
szy blat, czy zrezygnujemy z  jego części na rzecz wysokiej 
zabudowy (np. słupka pod piekarnik) lub szafki nablatowej 
(np. z roletą). Na tego typu problemy nie ma złotego środka. 
Wszelkie decyzje muszą być podjęte z uwzględnieniem moż-
liwości pomieszczenia i potrzeb użytkowników.

Poza samymi meblami istotny jest także wybór odpowied-
niego sprzętu AGD. W  małych kuchniach sprawdzają się 
okapy podszafkowe. Nieco miejsca możemy również zyskać 
montując mniejszą lodówkę, piekarnik lub węższą zmywarkę.

Mała kuchnia

Wąskie fronty 
Podzielenie frontów szafek dolnych pozwala na wygodniejsze 
otwieranie. W małych kuchniach nie zawsze jest miejsce na 
swobodne poruszanie się.
Na zdjęciu: kuchnia 61st pudding street z kolekcji Traffic.

Kuchnia otwarta 
To jedna z dróg rozwiązania problemu małej kuchni. 
Zabudowa wysuwa się w głąb salonu roboczym półwyspem. 
Bok mebla wykorzystany jest do zamontowania szerokich 
szuflad. Tym samym zyskujemy dodatkową powierzchnię 
roboczą oraz pojemne szuflady.
Na zdjęciu: kuchnia 81st diona street z kolekcji Traffic.
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Planując kuchnię zwróćmy uwagę, że część zabu-
dowy meblowej można zainstalować w  innym, 
sąsiadującym pomieszczeniu wykonując wnęki 
z dostępem od strony kuchni. W ten sposób można 
np. zmieścić lodówkę w  przedpokojowej szafie, 
zwężając szerokość przestrzeni na ubrania. 

Czasami najlepszym rozwiązaniem problemu 
małej kuchni może być… otwarcie jej na pokój 
dzienny. Ale to już inna historia, o  której możesz 
przeczytać na str. 38-41.

Szczelna zabudowa 
Ilość szafek dostosowana jest do potrzeb. Wiszące szafki 

są tak pojemne, że ściana obok może być wykorzystana do 
dekoracji wnętrza.

Na zdjęciu: kuchnia 89th galleo street z kolekcji Traffic.

Na jednej ścianie

Kształt „L”

Układ równoległy

Kształt „U”
Do swobodnego poruszania się i do otwierania dolnych szafek potrzebne nam jest 
przynajmniej 100 cm. Wiedząc, że blat roboczy ma szerokość 60 cm – minimalna 
szerokość pomieszczenia przeznaczonego na kuchnię to 160 cm.

Przykładowe układy ciągów kuchennych w małych kuchniach
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[2] Dwa Szczęścia_modrzew jasny
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Sentima to meble dla klientów, którzy szukają inspiracji pośród najlepszych wzorców, a jednocześnie cenią sobie atrakcyjną 

cenę. Z myślą o nich przygotowaliśmy linię mebli składającą się ze 140 szafek, które można łączyć w dowolne układy funk-

cjonalne. Linię Sentima tworzy 10 rodzajów frontów utrzymanych w klasycznej stylistyce. To także szeroka gama zindywi-

dualizowanych dodatków – szkła, blatów, uchwytów i ozdobnych listew. Wygodę użytkowania zapewniają systemy szuflad 

firmy Blum oraz dostępne dodatki – wkłady do szuflad, kosze cargo czy system Magic Corner, pozwalający funkcjonalnie 

wykorzystać narożniki szafek. Sentima to doskonały przykład mebli oferujących wysoką jakość za rozsądną cenę.

                      KUCHNIE

SENTIMA STR. 142-171
klasyka dla każdego
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[1] Pierwsza Miłość_jesion antyczny patyna

Pojemna szafa  
Podwójnie zamykany mebel kryje szafę na zapasy i lodówkę. 
Z zewnątrz nic nie zdradza obecności nowoczesnego sprzętu.

Wysokie cokoły 
Podwyższenie cokołów to nie tylko zabieg estetyczny. 
Czasem znajdują się za nimi rury odpływowe ze zlewu 
lub zmywarki.

[1] Pierwsza Miłość
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Prostota stylu
Prosta i elegancka – taka może być Twoja kuchnia. Do stwo-
rzenia tej kompozycji wykorzystano zaledwie kilka typów 
szafek. Ich regularny układ współgra z prostym wzorem 
frontu. Kontrastowe połączenie jasnych szafek z ciemnym 
sprzętem AGD, blatem i tłem ścian dobrze wyeksponuje 
urodę Twoich mebli.

Uroda porządku  
Prostota frontów skłania do projektowania symetrycznych kompozycji.  
Dzięki widocznej zawartości szafek górnych taki układ mebli nie stanie się 
monotonny.

Wybierz kolor Twojej kuchni. W opcji dostępne fronty patynowane.

Do Twojej kuchni 
uchwyty 

uchwyt M2

uchwyt M26

uchwyt M21

 Więcej uchwytów zobacz na str. 198-199.
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Przy stole 
Meble kuchenne mogą uzupełniać 
przestrzeń jadalni. Szafki nad stołem służą 
do przechowywania kubków i szklanek.

Wybierz kolor Twojej kuchni. W opcji dostępne fronty patynowane.

[4] Cztery Pory Roku_wanilia ciemna

[4] Cztery Pory Roku
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Inny cokół 
Cokół jest ciemniejszy od mebli, ale nawiązuje do 
koloru listew wieńczących i korpusów. Dwukolorowe 
meble pozwalają na łatwiejsze dobranie dodatko-
wych mebli, takich jak komplet jadalniany.

Wydłużone proporcje 
Pojedyncza, wąska szafka nie razi, jeśli jej front spełnia stylistyczne 
założenia całej kuchni. Listwa wieńcząca i podszafkowa wraz z korpu-
sem tworzą ramę dla frontu.

Zabawa kontrastem 
Przyzwyczajeni do elegancji ciemnych mebli zbyt 
łatwo zapominamy o urodzie jasnych frontów. Jasne 
kuchnie nie tracą nic z zaplanowanej elegancji. Stwa-
rzają klimat przytulności, który podkreślony jest  
ciepłym rysunkiem drewna boków szafek, listew 
i cokołów. Kolorystyczny kontrast frontów i korpusów 
mebli to ciekawy zabieg estetyczny, zwłaszcza 
w kuchniach o tradycyjnej stylistyce. Dzięki takiemu 
połączeniu waniliowe fronty osadzone w ciemniej-
szych oprawach korpusów nabierają malowniczości 
i lekkości.
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[4] Cztery Pory Roku_śliwa

[4] Cztery Pory Roku
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 Szkło mrożone 
Fakturowana powierzchnia rozmywa widok wnętrza szafek, ale go nie ukrywa. 
Ten rodzaj szkła dobrze pasuje do wyrazistych frontów meblowych.

Stare i nowe
Klasyczny wzór frontów zestawiono z okleiną naśladującą 
wyraźne usłojenie drzew owocowych. Tak mocny rysunek 
drewna jest obecnie bardzo popularny w kuchniach nowo-
czesnych, o płaskich frontach. My potrafimy łączyć style. 
Bogata paleta kolorów frontów sprawia, że Twoja kuchnia 
może być naprawdę niezwykła.

Wybierz kolor Twojej kuchni. W opcji dostępne fronty patynowane.
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[13] Szczęśliwa Trzynastka_calvados patyna

[13] Szczęśliwa Trzynastka
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Wokół pieca
Obudowany piekarnik i płyta grzejna oraz 
wiszący nad nimi okap są odpowiednikami 
dawnych pieców. Podobnie jak one, nasz współ-
czesny piec, choć nieco mniejszy, również jest 
w centrum uwagi. Układ szafek dolnych, szafki 
górne i kącik jadalniany są jego tłem.

Inna szafka 
Dzięki zastosowaniu witryny układ górnych szafek 
zyskuje nieco lekkości.  Tu wyeksponujesz najbardziej 
eleganckie elementy zastawy.

Kolor Twojej kuchni

 Więcej frontów z kolekcji Sentima zobacz na str. 178-179.

Do Twojej kuchni 
oświetlenie podszafkowe 

 Więcej o oświetleniu blatów czytaj na str. 186-187.
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Pełna stylizacja 
W rozrzeźbione fronty mebli wtapiają się stylizowane uchwyty – w kolorze 
patynowanego mosiądzu ozdobione ceramiczną wstawką. 

Bogactwo dekoracji
Głęboko frezowane fronty szafek i  szuflad, pilastry, przeszklenia, 
zaokrąglone boki górnej i  dolnej zabudowy – wszystko to kreuje 
klasyczny wizerunek kuchni. Za tą dekoracyjną fasadą kryją się jednak 
nowoczesne rozwiązania ułatwiające pracę w  kuchni i  utrzymanie 
w niej nienagannego porządku. 

Wybierz kolor Twojej kuchni. W opcji dostępne fronty patynowane.

[7] Siódme Niebo_modrzew patyna
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[7] Siódme Niebo_olcha san

[7] Siódme Niebo
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 Eleganckie detale
Zwróć uwagę na bogactwo detali  podkreślających urodę mebli. Szeroka oferta 
wykończeń jest jedną z zalet kuchni Sentima.

Rzeczy ukryte 
Niektóre szafki zaskakują pomysłowością umieszczania schowków. 
Czasem trudno na pierwszy rzut oka dostrzec pełnię ich możliwości.

Domowe królestwo
Przyjrzyj się miejscu prawdziwie przytulnemu, w którym jasne 
drewno frontów ozdobione jest łagodnymi liniami frezowania. 
W takiej kuchni dodatki powinny wpisywać się w słoneczny 
klimat – plecione krzesła, upięty obrus i okienne zasłony to 
sprawdzone pomysły na aranżację wnętrza.

Wybierz kolor Twojej kuchni. W opcji dostępne fronty patynowane.
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Funkcjonalny zestaw  
Zestaw szuflad pod płytą grzejną jest bardzo prak-
tyczny, ale i ciekawy estetycznie.

[7] Siódme Niebo_akacja

Wybierz kolor Twojej kuchni. W opcji dostępne fronty patynowane.

[7] Siódme Niebo
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Przy stole  
Szafki wiszące nad kącikiem jadalnianym są 

lustrzanym odbiciem szafek na przeciwle-
głej ścianie. Dzięki nim jadalnia wpisuje się 
w przestrzeń kuchni, a stół i krzesła można 

swobodnie dobierać.

Cokół i blat  
Kolor cokołu nawiązuje do barwy blatu – zapewnia to wyraźniejszą ekspozycję 
akacjowych frontów szafek.

Jasna sprawa
Doceń harmonijne połączenie kształtów frontów i rysunku 
akacjowego drzewa. Tylko meble Sentima zapewniają taką 
dowolność doboru barw frontów i szafek.

 Więcej uchwytów zobacz na str. 198-199.

Do Twojej kuchni 
uchwyty 

uchwyt P1

uchwyt P3

uchwyt P2
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Okap 
Okap „kominowy” nie musi być bardzo wielki. W małej 
kuchni wystarczy prosta, jasna bryła mieszcząca się  
pomiędzy szafkami. Wieńczący gzyms spaja całą 
zabudowę.

Kolor Twojej kuchni

[3] Trzy Życzenia
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Kosze zamiast szuflad 
To jedno z bardziej zaskakujących, a tak przecież prostych rozwiązań. 
Nawet pozornie niezmienna szuflada może przybierać rozmaite kształty.

Prostota pomysłu
Spróbuj sam zaprojektować własną kuchnię. Jeśli po prostu 
będziesz się trzymać rozsądnych reguł – możesz stworzyć 
właśnie taką. Lodówka i dwa blaty pod ścianami zamykają 
przestrzeń roboczą. W przeciwległym narożniku zmieści się 
mały stolik i dwa krzesła – w sam raz na poranną kawę.

[3] Trzy Życzenia_olcha miodowa patyna

Na blacie 
Szafka postawiona na blacie to ciekawe rozwiązanie, pasujące 
do klasycznych kuchni. W małym pomieszczeniu zyskasz dzięki 
nim trochę dodatkowego miejsca do przechowania np. zastawy 
kuchennej.

 Więcej o okapach czytaj na str. 196-197.

Do Twojej kuchni 
okapy 

Latona 60

Latona 90
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Dodatkowy blat 
Blat nad lodówką, mimo swej wysokości, jest użyteczny. 
Służy odstawianiu przyborów niezbędnych przy pracy 
na dolnym fragmencie blatu. 

Wentylacja lodówki 
Kratki wentylacyjne dostępne w kilku kolorach 
są równie dyskretne w kuchniach stylowych, jak 
nowoczesnych.

[9] Dziewiąta Symfonia_orzech patyna

[9] Dziewiąta Symfonia
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Dobrany do blatu 
Kolor zlewozmywaka jest dobrany do blatu. 
Nie jesteś skazany na stal. Dzięki temu 
możesz swobodnie stosować złote dodatki.

Ukryte wnętrze
Fragment zabudowy kuchennej pokazujący możliwości 
tkwiące we współczesnych meblach. Za ciemnymi fron-
tami kryje się cały arsenał nowoczesnego wyposażenia 
szafek. Jakby dla przeciwwagi tej ukrytej przed wzrokiem 
nowoczesności – nad blatem widzimy najprostszy reling 
i gzyms okapu, którego ciemne drewno tworzy zwykłą 
półkę. Połączenie niewidocznej nowoczesności z ekspo-
nowaną klasyką.

 Wnętrza szafek
Często kryją się w nich skomplikowane systemy ułatwiające życie.

Złoty błysk 
Dodatki w kolorze złota dobrze wyglądają, jeśli występują 
w kilku miejscach i towarzyszy im ciemne drewno.

Kolor Twojej kuchni
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Szklana dekoracja  
Mleczne przeszklenie z delikat-
nym rysunkiem nawiązuje do 
stylu secesyjnego.

[2] Dwa Szczęścia_dąb cynamon

Wybierz kolor Twojej kuchni. W opcji dostępne fronty patynowane.

[2] Dwa Szczęścia
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[2] Dwa Szczęścia_dąb cynamon

Wybierz kolor Twojej kuchni. W opcji dostępne fronty patynowane.

 Pod zlewozmywakiem 
Szuflada pod zlewem to miejsce przechowywania środków czystości i odpad-
ków. Zapoznaj się z systemami organizacji szuflad – np. zestaw koszy umożli-
wiających segregowanie śmieci to dziś konieczność.

Ozdobna blenda 
Podkreślenie łuku frontów to zabieg typowo 
estetyczny, który uwypukla symetrię układu 
mebli. Dostępna jest także jako uzupełnienie 
szafek wiszących.

Łukiem rysowane
Kuchnia w stonowanych barwach, o symetrycznej kompo-
zycji tworzy uspokajające, ciepłe wnętrze. W sam raz dla 
tych, którzy w domu pragną przede wszystkim spokoju. 
Na ścianie mebli zarysowane są łagodne linie łukowatych 
frontów. To indywidualny znak tych mebli, łamiący prostą 
linię szuflad.

Do Twojej kuchni 
kosze EKKO-SYSTEM

 Więcej o szufladach czytaj na str. 188-189.
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Nie bój się bieli  
Nie musisz się obawiać, że wśród białych mebli znajdą 
się ciemne lub metalowe płaszczyzny sprzętów AGD. 
Takie urządzenie dostępne są również w wersji białej.

[2] Dwa Szczęścia_biały gładki

Na wzór pieca 
Część zabudowy meblowej obmurowana jest z obu stron 
ściankami. To nawiązanie do dawnych pieców – widoczne 

też w wykończeniu okapu.

[2] Dwa Szczęścia
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Wybierz kolor Twojej kuchni. W opcji dostępne fronty patynowane.

W dawnym stylu
Biel znów staje się modna. Ale Ty nie musisz 
kierować się modą – białe kuchnie są ponadcza-
sowe, zwłaszcza w połączeniu z ciemnym drewnem 
blatów. Sielankowy nastrój znany z filmów i babci-
nych opowiadań może panować także w Twojej 
kuchni. Meble Black Red White dobrze spraw-
dzają się w stylowych dekoracjach. Łuki ścian, blat 
z płytek, surowe drewno w gzymsie okapu stanowią 
dobrą oprawę dla mebli Sentima.

Do Twojej kuchni 
stół CARLOS 

 Więcej stołów i krzeseł zobacz w katalogu 
STOŁY I KRZESŁA Black Red White.

Krótki reling 
Szerokość płyty grzejnej wystarczy, by zamontować 
nad nią pożyteczny reling. Jego największa zaleta to 
możliwość ciągłej zamiany zawieszonych akcesoriów 
odpowiednio do potrzeb, oraz możliwość dowolnego 
dopasowania długości.
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Narożny okap 
Wielka, choć proporcjonalna bryła osłony okapu zbudowana 

jest w iście kominkowym stylu. Mieści jednak nowoczesny 
wyciąg kuchenny z wszelkimi funkcjami.

[8] Ósma Pokusa_wiśnia włoska patyna

Wolno stojąca lodówka 
Pośród klasycznych mebli jest miejsce dla wolno stojącej 
lodówki, pod warunkiem jednak, że nie będzie to 
„zwyczajne”, białe urządzenie. Lodówka obok takich 
mebli musi być wyjątkowa.

[8] Ósma Pokusa
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Wykorzystany narożnik 
Dzięki symetrycznemu układowi szafek dolnych uwaga 
skupia się na narożniku. Tu nad klasyczną kuchenką kró-
luje sporej wielkości narożny okap. Umieszczając płytę 
grzejną w narożniku zyskujemy dookoła sporo miejsca 
na blacie. Gotowanie w takim zakątku to prawdziwa 
przyjemność.

Stylowe oświetlenie 
Podobnie jak sprzęty AGD, również oświetlenie zostało starannie 
dobrane do charakteru klasycznej kuchni.

Do Twojej kuchni 
lampki 

lampa Orient

lampa Komo

lampa Ghibli

 Więcej o oświetleniu blatów czytaj na str. 186-187.

Kolor Twojej kuchni 
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[19] Dziewiętnasty Wiek_czereśnia antyczna patyna

[19] Dziewiętnasty Wiek
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Pokochaj klasykę!
I zaproś ją do swojej kuchni. Odwdzięczy się nieprze-
mijającą, ponadczasową urodą, zawsze będzie wyglą-
dała elegancko i dostojnie. Wniesie także przytulność 
i ciepło rodzinnego ogniska, stonowane, uspokajające 
barwy oraz poczucie bezpieczeństwa. Nie musisz przy 
tym rezygnować z  osiągnięć nowoczesnej techniki. 
Wkomponowane w klasyczne ramy będą funkcjonal-
nym i ważnym, ale zaledwie drugim planem aranżacji.

W słupku 
Meble w klasycznym stylu są przystosowane do współczesnych rozwiązań. 
Piekarnik zainstalowany na wysokości blatu wygląda w nich równie 
dobrze, jak w meblach nowoczesnych.

Do Twojej kuchni 
krzesła KARAT 

 Więcej krzeseł zobacz w katalogu STOŁY I KRZESŁA Black Red White.

Kolor Twojej kuchni
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Podróże sentymentalne 
Nikt z nas nie potrafi się im oprzeć. Marzymy, próbujemy zatrzy-
mać czas. Lubimy po wielokroć przeżywać te chwile i delektować 
się nimi bez końca... Kuchnia urządzona meblami w stylu spokoj-
nej, ale jednocześnie eleganckiej klasyki sprzyja takim sentymen-
talnym podróżom. Pozwala zbudować nostalgiczną atmosferę, 
przepełnioną zapachem herbacianych róż i wonnych smakołyków.

 Obok lodówki
Cargo o wysokości lodówki pomieści sporą ilość zapasów. Takie rozwiązanie zapewnia 
łatwy dostęp do najdalszych zakamarków mebla.

[12] Tuzin Róż_wiśnia koreańska patyna

Kolor Twojej kuchni
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Fronty z kolekcji Capital cechuje nowoczesne wzornictwo i najwyższej jakości materiały. W zależ-
ności od wzoru są wykonane z lakierowanego mdf, drewna lub oklejane naturalnym fornirem. 
Obok prostych form frontów pełnych dostępne są również witryny z jednym z trzech rodzajów 
szkła. Kolekcję frontów Capital można uzupełnić o wąskie lub szerokie ramki aluminiowe. Nowo-
czesny charakter kuchni Capital podkreślają dostępne dodatki, jak np. uchwyty listwowe oraz 
wyposażenie dodatkowe.

Capital Fronty

 Kuchnie z kolekcji Capital zobacz na str. 8-37.

 Podstawowe bryły szafek z kolekcji Capital zobacz na str. 180-181.

 Więcej uchwytów pasujących do kuchni Capital zobacz na str. 199.

37th savana avenue_heban makasar połysk

38th elysee avenue_zieleń oliwkowa połysk38th elysee avenue_czerwony połysk / czarny połysk
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Rama drewniana, płycina 
mdf, fornir naturalny.
Kolor olcha złota.
Ilość kolorów korpusów: 1.
Ilość wzorów szkła: 2.

Rama drewniana, płycina 
mdf, fornir naturalny.
Kolor czereśnia.
Ilość kolorów korpusów: 1.
Ilość wzorów szkła: 2.

dostępny również jako:
34 avenue

dostępny również jako:
35 avenue

Płyta mdf, lakier, w opcji uchwyty 
listwowe.
Dostępnych 14 lakierów. Kolory 
wg wzornika lakierów.
Matowe lub z połyskiem!
Ilość kolorów korpusów: 14.
Ilość wzorów szkła: 1.

dostępny również jako:
elysee

38th elysee avenue

34th park avenue

Płyta meblowa, fornir egzotyczny, 
w opcji uchwyty listwowe.
Dostępnych 12 fornirów. Kolory 
wg wzornika fornirów. 
Matowe lub z połyskiem!
Ilość kolorów korpusów: 14.
Ilość wzorów szkła: 1.

dostępny również jako:
savana

37th savana avenue

Płyta meblowa, fornir naturalny, 
w opcji uchwyty listwowe.
Dostępne 2 kolory: dąb wenge, 
dąb piaskowy, dąb miodowy.
Ilość kolorów korpusów: 6.
Ilość wzorów szkła: 1.

dostępny również jako:
norde

36th norde avenue

Płyta meblowa, fornir naturalny, 
w opcji uchwyty listwowe.
Dostępny 1 kolor: czereśnia.
Ilość kolorów korpusów: 1.

36th avenue 35th park avenue
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Traffic Fronty
Traffic to ekonomiczna linia frontów dedykowana do kuchni nowoczesnych. Fronty 
wykonane są z płyty mdf oklejanej folią lub płyty meblowej laminowanej. Charak-
teryzuje je bogata paleta barw i wykończeń – w sumie ponad 60 kolorów. W witry-
nach zastosowane są szkła odpowiadające nowoczesnej stylistyce mebli – master, 
mleczne lub dekorowane geometrycznym wzorem. Podobnie jak w kolekcji Capital 
również kuchnie Traffic można uzupełnić o wąskie lub szerokie ramki aluminiowe.

Płyta mdf, folia PVC  
Dostępnych 52 kolorów
wg wzornika folii.
Ilość kolorów korpusów: 14.
Ilość wzorów szkła: 2.

dostępny również jako:
tafla mdf

Płyta meblowa, folia, lakier 
(wysoki połysk), w opcji 
uchwyty listwowe.
Dostępnych 5 kolorów na 
wysoki połysk: biały, czarny, 
rubinowy, nitka, zebrawood.
Ilość kolorów korpusów: 6.

dostępny również jako:
play

85th play street

87th smooth street

Płyta meblowa, folia, lakier, 
w opcji uchwyty listwowe.
Dostępnych 5 kolorów: 
wenge, dąb milano, wiśnia 
złota, makasar, cocobolo.
Ilość kolorów korpusów: 7.

dostępny również jako:
diona

81st diona street

Płyta meblowa, laminat.
Kolor wanilia.
Ilość kolorów korpusów: 4.

41st milk street

Płyta meblowa, folia, lakier.
Dostępne 3 kolory: wenge, 
dąb milano, wiśnia złota.
Ilość kolorów korpusów: 7.

dostępny również jako:
hedar

82nd hedar street

89th galleo street_biała fantazja88th twin street_beż połysk
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 Kuchnie z kolekcji Traffic zobacz na str. 42–89.  Podstawowe bryły szafek kolekcji Traffic zobacz na str. 180-181.

 Więcej uchwytów pasujących do kuchni Traffic zobacz na str. 199.

Płyta mdf, folia, lakier.
Dostępne 4 kolory: 
wenge, dąb milano, wiśnia
złota, klon nida.
Ilość kolorów korpusów: 8.
Ilość wzorów szkła: 1.

dostępny również jako:
telesto

83rd telesto street

Płyta meblowa, laminat.
Kolor crem.
Ilość kolorów korpusów: 2.
Ilość wzorów szkła: 1.

Płyta mdf, folia PVC 
Dostępnych 50 kolorów
wg wzornika folii.
Ilość kolorów korpusów: 14.
Ilość wzorów szkła: 2.

Płyta mdf, folia PVC.
Dostępnych 5 kolorów: 
wanilia, groszek, buk, olcha 
san, wiśnia elektra.
Ilość kolorów korpusów: 4.
Ilość wzorów szkła: 3.

Płyta meblowa, folia PVC, 
aluminium.
Dostępne 44 kolory
wg wzornika folii.
Ilość kolorów korpusów: 14.

Płyta meblowa, laminat.
Dostępne 2 kolory: wanilia, 
wenge linea.
Ilość kolorów korpusów: 6.

Płyta mdf, folia PVC 
Dostępne 42 kolory
wg wzornika folii.
Ilość kolorów korpusów: 14.
Ilość wzorów szkła: 2.

dostępny również jako:
twin

dostępny również jako:
galleo

dostępny również jako:
ekran

61st pudding 
street

88th twin street

77th simple street

89th galleo street

84th board street

80th frame street

dostępny również jako:
71st–76st  street
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W klasycznej kolekcji Royal do wykonania frontów stosujemy szlachetne materiały – drewno 
i naturalny fornir. Szeroką ofertę frontów pełnych uzupełniają fronty ażurowe z drewnianą 
kratką oraz stylowe witryny i witraże. Klasyczny charakter kuchni Royal podkreślają efek-
towne elementy dekoracyjne wykonane z drewna lub fornirowanego mdf, takie jak pilastry, 
korony, listwy wieńczące i podszafkowe oraz dekoracyjne blendy.

Royal Fronty

  Kuchnie z kolekcji Royal 
zobacz na str. 94-137.

  Więcej uchwytów 
pasujących  
do kuchni Royal 
zobacz na str. 198.

  Podstawowe bryły 
szafek kolekcji Royal 
zobacz na str. 181-183.

Drewno masyw.
Dostępny w kolorze dąb écru.
Ilość kolorów korpusów: 4.
Ilość wzorów szkła: 3.

Drewno, fornir, płyta mdf.
Dostępny w kolorze dąb miodowy.
Ilość kolorów korpusów: 1.
Ilość wzorów szkła: 1.

Drewno masyw.
Dostępny w kolorze olcha orange.
Ilość kolorów korpusów: 1.
Ilość wzorów szkła: 2.

dostępny również jako:
Frigg

dostępny również jako:
Draggo

dostępny również jako:
Saga

[26] Intrygia XXVI [24] Patetos XXIV [28] Pretendia XXVIII

[30] Dynastian XXX_olcha amber[29] Magnatio XXIX_brąz ciemny
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Drewno, fornir, płyta mdf.
Dostępny w kolorze orzech ciemny.
Ilość kolorów korpusów: 1.
Ilość wzorów szkła: 1.

Drewno masyw.
Dostępny w kolorze brąz ciemny. 
Ilość kolorów korpusów: 2.
Ilość wzorów szkła: 2.

Drewno masyw.
Dostępny w kolorze olcha miodowa.
Ilość kolorów korpusów: 1.
Ilość wzorów szkła: 1.

Drewno masyw.
Dostępny w kolorze olcha amber.
Ilość kolorów korpusów: 1.
Ilość wzorów szkła: 2.

Drewno masyw.
Dostępny w kolorze dąb mokka.
Ilość kolorów korpusów: 2.
Ilość wzorów szkła: 2.

Drewno, fornir, płyta mdf.
Dostępny w kolorze tulipanowiec.
Ilość kolorów korpusów: 1.
Ilość wzorów szkła: 1.

Drewno, fornir, płyta mdf.
Dostępny w kolorze wiśnia.
Ilość kolorów korpusów: 1.
Ilość wzorów szkła: 1.

Drewno masyw.
Dostępny w kolorze kasztan.
Ilość kolorów korpusów: 1.
Ilość wzorów szkła: 1.

Drewno masyw.
Dostępny w kolorze brzoza jasna.
Ilość kolorów korpusów: 2.
Ilość wzorów szkła: 2.

Drewno masyw.
Dostępny w kolorze kasztan jasny.
Ilość kolorów korpusów: 1.
Ilość wzorów szkła: 1.

Drewno masyw.
Dostępny w kolorze orzech włoski.
Ilość kolorów korpusów: 1.
Ilość wzorów szkła: 2.

dostępny również jako:
Camello

dostępny również jako:
Ambries

dostępny również jako:
Gladio

dostępny również jako:
Nessa

dostępny również jako:
Rubia

[16] Diadema XVI

[29] Magnatio XXIX

Drewno masyw.
Dostępny w kolorze brzoza orange.
Ilość kolorów korpusów: 1.
Ilość wzorów szkła: 3.

dostępny również jako:
Melos

[27] Koronatus XXVII

[15] Artycja XV

[30] Dynastian XXX

[23] Gladiatus XXIII [21] Negocjusz XXI

[14] Insygnata XIV

[25] Troniusz XXV

[20] Splendoria XX

[11] Strategio XI

[22] Imperor XXII
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Do kuchni klasycznych proponujemy fronty 
z  kolekcji Sentima charakteryzującej się bogac-
twem wzorów, jakością i  rozsądną ceną. Fronty 
Sentima wykonane są z płyt mdf oklejanych folią.  
W każdej linii mebli dostępne są charakterystyczne 
wzory frontów pełnych w  kilku wariantach frezo-
wania i  obramowania oraz witryny ze szkłem 
ozdobionym dekoracyjnymi listwami, czystym, 
mrożonym, lub ze stylowym mlecznym wzorem. 
Do kuchni z  kolekcji Sentima oferujemy indywi-
dualne elementy dekoracyjne, które podkreślają 
klasyczny styl tych kuchni – pilastry, listwy wień-
czące i podszafkowe, korony i blendy.

Sentima Fronty

 Kuchnie z kolekcji Sentima zobacz na str. 142-171.

 Więcej uchwytów pasujących do kuchni Sentima zobacz na str. 198.

 Podstawowe bryły szafek kolekcji Sentima zobacz na str. 182-183.

Płyta mdf, folia, lakier.
Kolor olcha miodowa patyna.
Ilość kolorów korpusów: 1.
Ilość wzorów szkła: 2.

Płyta mdf, folia, lakier.
Kolor orzech patyna.
Ilość kolorów korpusów: 1.
Ilość wzorów szkła: 2.

[3] Trzy Życzenia [9] Dziewiąta  
Symfonia

[4] Cztery Pory Roku_śliwa

[2] Dwa Szczęścia_modrzew jasny
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Płyta mdf, folia PVC.
Dostępnych 48 kolorów, 
wg wzornika folii, w opcji patyna*.
Ilość kolorów korpusów: 14.
Ilość wzorów szkła: 3.

Płyta mdf, folia PVC, lakier.
Kolor wiśnia włoska patyna.
Ilość kolorów korpusów: 1.
Ilość wzorów szkła: 3.

Płyta mdf, folia PVC.
Dostępne 42 kolory 
wg wzornika folii, w opcji patyna*.
Ilość kolorów korpusów: 14.
Ilość wzorów szkła: 3.

Płyta mdf, folia PVC.
Dostępne 42 kolory 
wg wzornika folii, w opcji patyna*.
Ilość kolorów korpusów: 14.
Ilość wzorów szkła: 3.

Płyta mdf, folia PVC.
Dostępne 42 kolory 
wg wzornika folii, w opcji patyna*.
Ilość kolorów korpusów: 14.
Ilość wzorów szkła: 3.

Płyta mdf, folia PVC, lakier.
Kolor czereśnia antyczna patyna.
Ilość kolorów korpusów: 2.
Ilość wzorów szkła: 3.

dostępny również jako:
Karta

dostępny również jako:
Portal

dostępny również jako:
Stara Baśń

dostępny również jako:
Fala

Płyta mdf, folia PVC, lakier.
Kolor wiśnia koreańska patyna.
Ilość kolorów korpusów: 1.
Ilość wzorów szkła: 3.

[12] Tuzin Róż

[4] Cztery Pory Roku

Płyta mdf, folia, lakier.
Kolor calvados patyna.
Ilość kolorów korpusów: 1.
Ilość wzorów szkła: 2.

[13] Szczęśliwa  
Trzynastka

[2] Dwa Szczęścia

[8] Ósma Pokusa

[1] Pierwsza Miłość

[19] Dziewiętnasty 
Wiek

[7] Siódme Niebo

*patyna dostępna jest do większości kolorów.

dostępny również jako:
Rosa

dostępny również jako:
Ledo

dostępny również jako:
Dekorado
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Bryły szafek kuchni nowoczesnych

D-15/82 DK -45/82-P DK -60/82-P

DK S M/5-
45/82-S /B

DK S M/5-
60/82-S /B

DK -80/82-L /P

DK S T/5-
(DK S I/5-)
45/82-S /B

DK S T/5-
(DK S I/5-)
60/82-S /B

DK -60/82-L /PD-30/82-P D-45/82-P D-60/82-P D-90/82-L /P

D1S M/5-
30/82-P /S

D1S M/5-
45/82-P /S

D1S M/5-
60/82-P /S

DS M/5-
30/82-2S /S

DS M/5-
45/82-2S /S

DS M/5-
60/82-2S /S

DS M/5-90/82-2S /S

D1S T/5- (D1S I/5-)
30/82-P /S

D1S T/5- (D1S I/5-)
45/82-P /S

D1S T/5- (D1S I/5-)
60/82-P /S

DS T/5- (DS I/5-)
30/82-2S /S

DS T/5- (DS I/5-)
45/82-2S /S

DS T/5- (DS I/5-)
60/82-2S /S

DS T/5- (DS I/5-)
90/82-2S /S

D-60/82-L /P

DS M/5-
30/82-S /S

DS T/5- (DS I/5-)
30/82-S /S

DS T/5- (DS I/5-)
45/82-S /S

DS T/5- (DS I/5-)
60/82-S /S

DPS M-60 /82-S

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

DNW -105 /82-P DNW -90/82-P/ P DNW U-90 /82-P

DNW UST /5- (DNW USI/ 5-)
90/82-2S /S

DNZUF -
30/82-L /L

DNZ-30/82 DC X-15/82-C DC -30/82-C

G-60 /95-PG-45 /95-PG-30 /95-PG-15 /95

G-15 /72 G-30 /72-P G-45 /72-P G-60 /72-P

G -60/95-L /P

G -60/72-L /P G -90/72-L /P G C -45/72-P G C -60/72-P G C -80/72-L /PG C -60/72-L /P

G-45 /72-P V* G-60 /72-P V*

G-45 /95-P V* G-60 /95-P V*

G-45 /57-P G-60 /57-P

GO- 60/36-OV * GO- 90/36-OV *GO- 45/36-OV *

GO- 60/36-O GO- 90/36-OGO- 45/36-O GO- 50/36-O

G -60/57-P V *G -45/57-P V *

G OA -
60/36-O

G OA -
90/36-O

G OA -
60/36-O V *

G OA -
90/36-O V *

G OA -
45/36-O

G OA -
45/36-O V *

G OA -
50/36-O

GNW U-60 /95-P V*

GNW U-60 /72-P V*

GNW U-60 /72-P

GNW U-60 /95-P

GNZ -30/72

GNZ -30/95

G NZUF -
30/72-LV *

G NZUF -
30/95-LV *

G NW-60/72-P /P

T R OL-60/121

DL-6 0/207-P/ P DP-6 0/207-P/ P

DLO -60/230-P /P/O

DSW T/5- (DSW I/5-)
45/207-P /P

DP P 45O-
60/207-P /O

D-45 /207-P/P

GOO -60/50-O GP3 5-60 /43

DC -30/207-C /C

T R OL_5-60/121

DL/N T160 -60/207-P /P
DL/N T180 -60/207-P /P

DNW UST /5- (DNW USI/ 5-)
90/82-S/3 S

G C -60/95-L /P G C -90/95-L /PG C -60/95-PG C -45/95-P

G C -90/72-L /P

DK -90/82-L /P

G -90/95-L /P G C -80/95-L /P G NW-60/95-P /P

DP-6 0/82-K

DPS T- (DPS I-)
60/82-S

DO-45/230-P /P/O
DL/N T160 -60/230-P /P/O
DL/N T180 -60/230-P /P/O

DP 45-
60/136-P /B

DL-60/136-P DP -60/136-P /BD-45/136-P

D-45/136-P V *

DS M/5-
45/136-5S V *

DS M/5-
45/136-5S

DS T/5- (DS I/5-)
45/136-5S

DS T/5- (DS I/5-)
45/136-5S V*

DNWP -105/136-P /B

T NZ-30/121 T S M/5-
45/121-S /PV *

T S M/5-
60/121-S /PV *

TST /5- (TSI /5-)
45/121-S /PV*

TST /5- (TSI /5-)
60/121-S /PV*

DS M/5-
30/82-S /3S

DS M/5-
45/82-S /3S

DS M/5-
60/82-S /3S

DS M/5-90/82-S /3S

DS T/5- (DS I/5-)
45/82-S /3S

DS T/5- (DS I/5-)
60/82-S /3S

DS T/5- (DS I/5-)
90/82-S /3SDS T/5- (DS I/5-)

30/82-S /3S

DS M/5-90/82-2S V /S *

DS M/5-90/82-S V /3S *

DS T/5- (DS I/5-)
90/82-2S V/S*

DS T/5- (DS I/5-)
90/82-S V/3S *

G OA -60/72-O /O G OA -90/72-O /O

G OA -
60/72-O V /O*

G OA -
90/72-O V /O*

G OA -
60/72-O V /OV *

G OA -
90/72-O V /OV *

G OA -60/57-O *

G OA -60/57-O V *

G OA -90/57-O *

G OA -90/57-O V *

DK S M/5-90/82-S /B*
DK S T/5- (DK S I/5-)

90/82-S /B*

sięga do wysokości + listwa wieńcząca

sięga do wysokości + listwa wieńcząca

sięga do wysokości + blat

sięga do wysokości + blat

ociekarki narożniki do zabudowy AGD

do zabudowy AGD

narożniki

ociekarki

pod zlewozmywak

pod zlewozmywak
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D-15/82 DK -45/82-P DK -60/82-P

DK S M/5-
45/82-S /B

DK S M/5-
60/82-S /B

DK -80/82-L /P

DK S T/5-
(DK S I/5-)
45/82-S /B

DK S T/5-
(DK S I/5-)
60/82-S /B

DK -60/82-L /PD-30/82-P D-45/82-P D-60/82-P D-90/82-L /P

D1S M/5-
30/82-P /S

D1S M/5-
45/82-P /S

D1S M/5-
60/82-P /S

DS M/5-
30/82-2S /S

DS M/5-
45/82-2S /S

DS M/5-
60/82-2S /S

DS M/5-90/82-2S /S

D1S T/5- (D1S I/5-)
30/82-P /S

D1S T/5- (D1S I/5-)
45/82-P /S

D1S T/5- (D1S I/5-)
60/82-P /S

DS T/5- (DS I/5-)
30/82-2S /S

DS T/5- (DS I/5-)
45/82-2S /S

DS T/5- (DS I/5-)
60/82-2S /S

DS T/5- (DS I/5-)
90/82-2S /S

D-60/82-L /P

DS M/5-
30/82-S /S

DS T/5- (DS I/5-)
30/82-S /S

DS T/5- (DS I/5-)
45/82-S /S

DS T/5- (DS I/5-)
60/82-S /S

DPS M-60 /82-S

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

DNW -105 /82-P DNW -90/82-P/ P DNW U-90 /82-P

DNW UST /5- (DNW USI/ 5-)
90/82-2S /S

DNZUF -
30/82-L /L

DNZ-30/82 DC X-15/82-C DC -30/82-C

G-60 /95-PG-45 /95-PG-30 /95-PG-15 /95

G-15 /72 G-30 /72-P G-45 /72-P G-60 /72-P

G -60/95-L /P

G -60/72-L /P G -90/72-L /P G C -45/72-P G C -60/72-P G C -80/72-L /PG C -60/72-L /P

G-45 /72-P V* G-60 /72-P V*

G-45 /95-P V* G-60 /95-P V*

G-45 /57-P G-60 /57-P

GO- 60/36-OV * GO- 90/36-OV *GO- 45/36-OV *

GO- 60/36-O GO- 90/36-OGO- 45/36-O GO- 50/36-O

G -60/57-P V *G -45/57-P V *

G OA -
60/36-O

G OA -
90/36-O

G OA -
60/36-O V *

G OA -
90/36-O V *

G OA -
45/36-O

G OA -
45/36-O V *

G OA -
50/36-O

GNW U-60 /95-P V*

GNW U-60 /72-P V*

GNW U-60 /72-P

GNW U-60 /95-P

GNZ -30/72

GNZ -30/95

G NZUF -
30/72-LV *

G NZUF -
30/95-LV *

G NW-60/72-P /P

T R OL-60/121

DL-6 0/207-P/ P DP-6 0/207-P/ P

DLO -60/230-P /P/O

DSW T/5- (DSW I/5-)
45/207-P /P

DP P 45O-
60/207-P /O

D-45 /207-P/P

GOO -60/50-O GP3 5-60 /43

DC -30/207-C /C

T R OL_5-60/121

DL/N T160 -60/207-P /P
DL/N T180 -60/207-P /P

DNW UST /5- (DNW USI/ 5-)
90/82-S/3 S

G C -60/95-L /P G C -90/95-L /PG C -60/95-PG C -45/95-P

G C -90/72-L /P

DK -90/82-L /P

G -90/95-L /P G C -80/95-L /P G NW-60/95-P /P

DP-6 0/82-K

DPS T- (DPS I-)
60/82-S

DO-45/230-P /P/O
DL/N T160 -60/230-P /P/O
DL/N T180 -60/230-P /P/O

DP 45-
60/136-P /B

DL-60/136-P DP -60/136-P /BD-45/136-P

D-45/136-P V *

DS M/5-
45/136-5S V *

DS M/5-
45/136-5S

DS T/5- (DS I/5-)
45/136-5S

DS T/5- (DS I/5-)
45/136-5S V*

DNWP -105/136-P /B

T NZ-30/121 T S M/5-
45/121-S /PV *

T S M/5-
60/121-S /PV *

TST /5- (TSI /5-)
45/121-S /PV*

TST /5- (TSI /5-)
60/121-S /PV*

DS M/5-
30/82-S /3S

DS M/5-
45/82-S /3S

DS M/5-
60/82-S /3S

DS M/5-90/82-S /3S

DS T/5- (DS I/5-)
45/82-S /3S

DS T/5- (DS I/5-)
60/82-S /3S

DS T/5- (DS I/5-)
90/82-S /3SDS T/5- (DS I/5-)

30/82-S /3S

DS M/5-90/82-2S V /S *

DS M/5-90/82-S V /3S *

DS T/5- (DS I/5-)
90/82-2S V/S*

DS T/5- (DS I/5-)
90/82-S V/3S *

G OA -60/72-O /O G OA -90/72-O /O

G OA -
60/72-O V /O*

G OA -
90/72-O V /O*

G OA -
60/72-O V /OV *

G OA -
90/72-O V /OV *

G OA -60/57-O *

G OA -60/57-O V *

G OA -90/57-O *

G OA -90/57-O V *

DK S M/5-90/82-S /B*
DK S T/5- (DK S I/5-)

90/82-S /B*

sięga do wysokości + listwa wieńcząca

sięga do wysokości + listwa wieńcząca

sięga do wysokości + blat

sięga do wysokości + blat

ociekarki narożniki do zabudowy AGD

do zabudowy AGD

narożniki

ociekarki

pod zlewozmywak

pod zlewozmywak

   Jeśli potrzebujesz niestandardowych szafek, zrobimy je specjalnie dla Ciebie.

   O pełną ofertę standardowych szafek poszczególnych kuchni pytaj w naszych studiach kuchennych.

*  Sprawdź dostępność dla wybranego wzoru kuchni.
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D-15/82 DK -45/82-P DK -60/82-P

DK S M/5-
45/82-S /B

DK S M/5-
60/82-S /B

DK -80/82-L /P

DK S T/5-
(DK S I/5-)
45/82-S /B

DK S T/5-
(DK S I/5-)
60/82-S /B

DK -60/82-L /PD-30/82-P D-45/82-P D-60/82-P D-90/82-L /P

D1S M/5-
30/82-P /S

D1S M/5-
45/82-P /S

D1S M/5-
60/82-P /S

DS M/5-
30/82-2S /S

DS M/5-
45/82-2S /S

DS M/5-
60/82-2S /S

DS M/5-90/82-2S /S

D1S T/5- (D1S I/5-)
30/82-P /S

D1S T/5- (D1S I/5-)
45/82-P /S

D1S T/5- (D1S I/5-)
60/82-P /S

DS T/5- (DS I/5-)
30/82-2S /S

DS T/5- (DS I/5-)
45/82-2S /S

DS T/5- (DS I/5-)
60/82-2S /S

DS T/5- (DS I/5-)
90/82-2S /S

D-60/82-L /P

DS M/5-
30/82-S /S

DS T/5- (DS I/5-)
30/82-S /S

DS T/5- (DS I/5-)
45/82-S /S

DS T/5- (DS I/5-)
60/82-S /S

G-60 /95-PG-45 /95-PG-30 /95-PG-15 /95

G-15 /72 G-30 /72-P G-45 /72-P G-60 /72-P

G -60/95-L /P

G -60/72-L /P G -90/72-L /P G C -45/72-P G C -60/72-P G C -80/72-L /PG C -60/72-L /P

G-45 /72-P V G-60 /72-P V

G-45 /95-P V G-60 /95-P V

G-45 /57-P G-60 /57-P

GO- 60/36-OVGO- 45/36-OV

GO- 60/36-OGO- 45/36-O GO- 50/36-O

G C -60/95-L /P G C -90/95-L /PG C -60/95-PG C -45/95-P

G C -90/72-L /P

DK -90/82-L /P

G -90/95-L /P G C -80/95-L /P

DS M/5-
30/82-S /3S

DS M/5-
45/82-S /3S

DS M/5-
60/82-S /3S

DS M/5-90/82-S /3S

DS T/5- (DS I/5-)
45/82-S /3S

DS T/5- (DS I/5-)
60/82-S /3S

DS T/5- (DS I/5-)
90/82-S /3SDS T/5- (DS I/5-)

30/82-S /3S

DS M/5-90/82-2S V /S

DS M/5-90/82-S V /3S

DS T/5- (DS I/5-)
90/82-2S V/S

DS T/5- (DS I/5-)
90/82-S V/3S

G I-5/72-B

DI-5/82-B

G I-5/95-B

G S -30/14-2S G S -45/14-3S

G -60/57-L /P

D1S M/5-
60/82-L /P/S

D1S T/5- (D1S I/5-)
60/82-L /P/S

G B /5-90/72-L /P/B*

G B /5-
90/72-LV /PV /B*

DB /5-90/82-L/P /B * DB K /5-90/82-L /P/B*

DS M/5-
15/82-2S /S

DS Y-45/82 DS Y-60/82

G P -30/72/95-P *

G B O/5-
90/57-O V /B*

DPS M-60 /82-S

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

DNW -105 /82-P DNW -90/82-P/ P DNW U-90 /82-P

DNW UST /5- (DNW USI/ 5-)
90/82-2S /S

DNZ-30/82 DC X-15/82-C DC -30/82-C

GNW U-60 /95-P V

GNW U-60 /72-P V

GNW U-60 /72-P

GNW U-60 /95-P

GNZ -30/72

GNZ -30/95

G NW-60/72-P /P

DL-6 0/207-P/ P DP-6 0/207-P/ P

DLO -60/230-P /P/O

DSW T/5- (DSW I/5-)
45/207-P /P

D-45 /207-P/P

GOO -60/50-O GP3 5-60 /43

DC -30/207-C /C
DL/N T160 -60/207-P /P
DL/N T180 -60/207-P /P

DNW UST /5- (DNW USI/ 5-)
90/82-S/3 S

DP-6 0/82-K

DPS T- (DPS I-)
60/82-S

G NZR -30/72 G NZR F -30/72-L R V *

DNZR F -
30/82-L /LR *

DNZR -30/82

G NZR -30/95

DB S M/5-90/82-S V /B*
DB S T/5- (DB S I/5-)

90/82-S V/B*

G NZU2F -30/95-L UV *

G NZU2F -30/72-L UV *

G NZR F -30/95-L R V *

DNZU2F -
30/82-L /LU*

G -30/57-P

sięga do wysokości + listwa wieńcząca

sięga do wysokości + listwa wieńcząca

sięga do wysokości + blat

ociekarki narożniki do zabudowy AGD

do zabudowy AGD

narożniki

ociekarki

pod zlewozmywak

pod zlewozmywak

Bryły szafek kuchni klasycznych
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D-15/82 DK -45/82-P DK -60/82-P

DK S M/5-
45/82-S /B

DK S M/5-
60/82-S /B

DK -80/82-L /P

DK S T/5-
(DK S I/5-)
45/82-S /B

DK S T/5-
(DK S I/5-)
60/82-S /B

DK -60/82-L /PD-30/82-P D-45/82-P D-60/82-P D-90/82-L /P

D1S M/5-
30/82-P /S

D1S M/5-
45/82-P /S

D1S M/5-
60/82-P /S

DS M/5-
30/82-2S /S

DS M/5-
45/82-2S /S

DS M/5-
60/82-2S /S

DS M/5-90/82-2S /S

D1S T/5- (D1S I/5-)
30/82-P /S

D1S T/5- (D1S I/5-)
45/82-P /S

D1S T/5- (D1S I/5-)
60/82-P /S

DS T/5- (DS I/5-)
30/82-2S /S

DS T/5- (DS I/5-)
45/82-2S /S

DS T/5- (DS I/5-)
60/82-2S /S

DS T/5- (DS I/5-)
90/82-2S /S

D-60/82-L /P

DS M/5-
30/82-S /S

DS T/5- (DS I/5-)
30/82-S /S

DS T/5- (DS I/5-)
45/82-S /S

DS T/5- (DS I/5-)
60/82-S /S

G-60 /95-PG-45 /95-PG-30 /95-PG-15 /95

G-15 /72 G-30 /72-P G-45 /72-P G-60 /72-P

G -60/95-L /P

G -60/72-L /P G -90/72-L /P G C -45/72-P G C -60/72-P G C -80/72-L /PG C -60/72-L /P

G-45 /72-P V G-60 /72-P V

G-45 /95-P V G-60 /95-P V

G-45 /57-P G-60 /57-P

GO- 60/36-OVGO- 45/36-OV

GO- 60/36-OGO- 45/36-O GO- 50/36-O

G C -60/95-L /P G C -90/95-L /PG C -60/95-PG C -45/95-P

G C -90/72-L /P

DK -90/82-L /P

G -90/95-L /P G C -80/95-L /P

DS M/5-
30/82-S /3S

DS M/5-
45/82-S /3S

DS M/5-
60/82-S /3S

DS M/5-90/82-S /3S

DS T/5- (DS I/5-)
45/82-S /3S

DS T/5- (DS I/5-)
60/82-S /3S

DS T/5- (DS I/5-)
90/82-S /3SDS T/5- (DS I/5-)

30/82-S /3S

DS M/5-90/82-2S V /S

DS M/5-90/82-S V /3S

DS T/5- (DS I/5-)
90/82-2S V/S

DS T/5- (DS I/5-)
90/82-S V/3S

G I-5/72-B

DI-5/82-B

G I-5/95-B

G S -30/14-2S G S -45/14-3S

G -60/57-L /P

D1S M/5-
60/82-L /P/S

D1S T/5- (D1S I/5-)
60/82-L /P/S

G B /5-90/72-L /P/B*

G B /5-
90/72-LV /PV /B*

DB /5-90/82-L/P /B * DB K /5-90/82-L /P/B*

DS M/5-
15/82-2S /S

DS Y-45/82 DS Y-60/82

G P -30/72/95-P *

G B O/5-
90/57-O V /B*

DPS M-60 /82-S

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

DNW -105 /82-P DNW -90/82-P/ P DNW U-90 /82-P

DNW UST /5- (DNW USI/ 5-)
90/82-2S /S

DNZ-30/82 DC X-15/82-C DC -30/82-C

GNW U-60 /95-P V

GNW U-60 /72-P V

GNW U-60 /72-P

GNW U-60 /95-P

GNZ -30/72

GNZ -30/95

G NW-60/72-P /P

DL-6 0/207-P/ P DP-6 0/207-P/ P

DLO -60/230-P /P/O

DSW T/5- (DSW I/5-)
45/207-P /P

D-45 /207-P/P

GOO -60/50-O GP3 5-60 /43

DC -30/207-C /C
DL/N T160 -60/207-P /P
DL/N T180 -60/207-P /P

DNW UST /5- (DNW USI/ 5-)
90/82-S/3 S

DP-6 0/82-K

DPS T- (DPS I-)
60/82-S

G NZR -30/72 G NZR F -30/72-L R V *

DNZR F -
30/82-L /LR *

DNZR -30/82

G NZR -30/95

DB S M/5-90/82-S V /B*
DB S T/5- (DB S I/5-)

90/82-S V/B*

G NZU2F -30/95-L UV *

G NZU2F -30/72-L UV *

G NZR F -30/95-L R V *

DNZU2F -
30/82-L /LU*

G -30/57-P

sięga do wysokości + listwa wieńcząca

sięga do wysokości + listwa wieńcząca

sięga do wysokości + blat

ociekarki narożniki do zabudowy AGD

do zabudowy AGD

narożniki

ociekarki

pod zlewozmywak

pod zlewozmywak

   Jeśli potrzebujesz niestandardowych szafek, zrobimy je specjalnie dla Ciebie.

   O pełną ofertę standardowych szafek poszczególnych kuchni pytaj w naszych studiach kuchennych.

*  Sprawdź dostępność dla wybranego wzoru kuchni.
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Relingi to doskonały system zagospodarowania przestrzeni pomiędzy szafkami dolnymi i  wiszącymi.  
W ten sposób możesz dowolnie zaaranżować przestrzeń tak pod względem wizualnym, jak i funkcjonalnym. 

Różnorodność oferty koszy i zawieszek pozwala wygodnie rozmieścić przeróżne przedmioty – od papierowych ręcz-
ników po książkę kucharską. Reling może mieć praktycznie dowolną długość, a  kształtki kątowe umożliwią dopa-
sowanie go do ściany. Największą jego zaletą jest swoboda, z jaką może zostać wyposażony i możliwość dowolnej, 
natychmiastowej zmiany położenia poszczególnych akcesoriów, tak by były one pod ręką zawsze, kiedy są potrzebne. 
Nasze relingi występują w czterech rodzajach wykończenia – chromie, mosiądzu, mosiądzu patynowanym i satyno-
wanym niklu. Dostępna kolorystyka oraz uchwyty końcówek relingu w wersjach retro i prostej pozwolą dopasować 
reling do stylu Twojej kuchni.

Oferta akcesoriów i koszy zawieszkowych 
sprawia, że urządzenie Twojej kuchni może 
być bardzo swobodne. Obok zawieszek 
uniwersalnych, takich jak haczyki czy różnej 
wielkości kosze, możesz wybierać spośród 
akcesoriów specjalistycznych, zaprojekto-
wanych specjalnie do jednej funkcji, np. 
wieszaki na kieliszki, talerze czy butelki. 
Pamiętaj, że raz montując reling masz możli-
wość dokupowania akcesoriów w miarę 
rosnących potrzeb.

Systemy relingowe
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Relingi

Dobierz do siebie Relingi

Koszyk narożnikowy  Koszyk na kieliszki mini Ociekarka  Koszyk do butelek  
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1 2 3 4

Planowanie oświetlenia 
Często w kuchniach jedynym źródłem światła 
jest lampa umieszczona na środku sufitu. Jest 
to rozwiązanie mało praktyczne ponieważ 
zarówno osoby pracujące przy blacie, jak 
i siedzące przy stole zasłaniają sobie światło 
(rys.1). Lepszym rozwiązaniem jest zasto-
sowanie zestawów wysięgnikowych, które 
oświetlają większą część blatu roboczego 
(rys. 2). Najlepiej oświetlone miejsce pracy 
zapewnia oświetlenie podszafkowe (rys. 3 i 4).

Planując oświetlenie nie możemy zapomnieć, że funkcjonalna kuchnia musi mieć dobrze oświe-
tlone miejsce robocze, czyli blat. Dobór oświetlenia powinien ułatwiać pracę i jednocześnie wydo-
bywać charakter mebli. Idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie oświetlenia wielopoziomowego.

Oświetlenie ogólne, z reguły zamieszczone jest pod sufitem i pracując skutecznie je sobie przysłaniamy. 
Dlatego też powinno być  uzupełnione o dodatkowe źródła światła przy blacie roboczym. Jeśli posiadasz 
wiszące szafki zalecamy stosowanie oświetlenia podszafkowego. Może być one rozwiązane na kilka spo-
sobów – jako punktowe źródła światła umiejscowione w rogu ściany i mebla, jako pojedyncze oprawy lub 
ciąg lamp montowanych w osi górnej szafki. Zawsze pamiętaj o cieple wytwarzanym przez lampy żarowe 
lub halogenowe – zamontowane blisko zewnętrznej krawędzi szafek mogą stać się przyczyną oparzenia. 
Oprawy świetlówkowe, choć ich światło jest mniej przyjemne, są pod tym względem bezpieczniejsze. 

Lampa Ghibli

Lampa Duet extra

Lampa Airone

Oświetlenie



187Dobierz do siebie Oświetlenie blatu

Często spotykanym typem oświetlenia są oprawy monto-
wane na górnych szafkach. Na pewno są one praktyczniejsze 
niż lampa na suficie, jednak oświetlają tylko część blatu. 
Z  drugiej strony, dzięki niebanalnym oprawom przydają 
wnętrzu charakteru, podkreślając stylistykę wnętrza. Z tych 
powodów oświetlenie montowane na szafkach pełni przede 
wszystkim rolę ozdobną. W kuchni staraj się stosować źródła 
światła jak najbardziej bliskie światłu naturalnemu. Przecież 
potrawy także się ogląda. Planując oświetlenie podszaf-
kowe zawsze pamiętaj o doprowadzeniu do niego zasilania 
oraz sposobie sterowania. Jeżeli jesteś w  trakcie budowy 
albo remontu domu lub mieszkania, zasilanie i  sterowanie 
oświetlenia w kuchni możesz połączyć z domową instalacją 
elektryczną. W przypadku, gdy wymieniane są tylko meble, 
zasilanie oświetlenia należy zaplanować uwzględniając 
istniejące gniazdka i  ich „obłożenie” przez inne urządzenia 
kuchenne (lodówka, piekarnik, okap, czajnik itp.). Podłączając 
oświetlenie do gniazd 230 V należy sprawdzić, czy mają one 
swoje sterowanie na oprawie lub na kablu zasilającym. Jeżeli 
nie, to sterowanie należy domówić osobno. W naszej ofercie 
znajdziesz zarówno standardowe włączniki, jak i  włączniki 
na ruch, zbliżeniowe, a także sterowanie za pomocą pilota. 
Rewolucję w  oświetleniu kuchennym stanowi technologia 
LED. Oświetlenie w  tej technologii zdobywa coraz większą 
popularność, głównie ze względu na różnorodność zastoso-
wania oraz niskie koszty eksploatacji.

Lampa Ghibli
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W czasach, kiedy jesteśmy coraz bardziej zabiegani, większą uwagę zwracamy na ergonomię i komfort 
użytkowania, a dziś podstawą funkcjonalnej i ergonomicznej kuchni są właśnie szuflady. Jeszcze kilka 
lat temu spotykane były głównie niskie szuflady na sztućce. W dzisiejszej, nowoczesnej kuchni stanowią 
większość szafek dolnych. Współczesne szuflady dostępne są w zróżnicowanych wysokościach i szeroko-
ściach, wyposażone są w niezawodne mechanizmy, delikatnie się wysuwają i niemal bezgłośnie domykają, 
a do tego wytrzymują znaczne obciążenia. Bogata oferta dodatkowa wkładów, organizerów i podziałów 
pozwala na swobodne aranżowanie wnętrza szuflad, dzięki czemu jest ono uporządkowane, a każda rzecz 
ma swoje stałe miejsce. 

W naszych meblach stosujemy dwa profesjonalne systemy szuflad – TANDEMBOX oferujący pełnię naj-
nowszych rozwiązań technologicznych i system ekonomiczny METABOX. 

METABOX – przede wszystkim ekonomia
METABOX to ekonomiczny system szuflad standardowych i szuflad z wysokim frontem. Metalowe prowad-
nice częściowego wysuwu, wytrzymują dynamiczne obciążenia nawet do 30 kg. W naszej ofercie znajdują 
się również wkłady dostosowane do szerokości szuflad, oraz ścianki BOXIDE i relingi podziału poprzecz-
nego, dzięki którym wnętrza Twoich szuflad będą perfekcyjnie zorganizowane.

Szuflada od wewnątrz
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TANDEMBOX – komfort użytkowania
TANDEMBOX to system zapewniający pełny wysuw szuflad, wytrzymujący dynamiczne obciążenia nawet do 50 kg. Wyposażony jest w sys-
tem cichego domykania BLUMOTION zapewniający bezwysiłkowe, łagodne zamknięcie nawet mocno obciążonej szuflady. Doceniono też 
jego wygląd, co potwierdzają liczne nagrody za wzornictwo. TANDEMBOX jest nadzwyczaj wszechstronnym systemem, gdzie oprócz niskich 
i wysokich standardowych szuflad, dostępne są szuflady wewnętrzne i szuflady z wysokim frontem. Uzupełnieniem oferty są wkłady, maty 
antypoślizgowe oraz system podziału wewnętrznego ORGA-LINE stworzony specjalnie do tych szuflad. Dzięki tak bogatej ofercie dodatków 
w naszych szufladach każdy przedmiot znajdzie dopasowane, bezpieczne miejsce, a Ty zyskasz pewność, że wraz ze zmianą garnituru akce-
soriów nie będziesz musiał zmieniać całej szuflady. Wystarczy przesunięcie kilku ścianek.
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Na zdjęciu: Wysoka szuflada INTIVO wyposażona w podziały, które 
pomogą utrzymać w niej porządek. Więcej dodatków do szuflad 
znajdziesz na str. 192.

Nowoczesne 
rozwiązania

Przykładowe elementy ozdobne 
w wysokich szufladach INTIVO.

szuflada INTIVO czarna + fornir
dostępny w kolorach frontów Norde i Savana

szuflada INTIVO szara + szkło
Mleczne lub Malibu

szuflada INTIVO biała + lakier
dostępny w kolorach frontów Elysee

szuflada INTIVO inox + BOXCAP
w kolorze szuflady

W szafkach i szufladach kuchennych Black Red White wykorzystywanych jest 
szereg nowoczesnych rozwiązań, które podnoszą komfort codziennego ich 
użytkowania. Wiążą się one  m.in. ze sposobami otwierania, cichego domyka-
nia, ale wpływają także na estetyczny i nowoczesny  wygląd mebli. 

INTIVO – design wnętrza
INTIVO to nowa linia szuflad, w której możliwe jest indywidualne projektowa-
nie i dobieranie ich boków. Szuflady dostępne są w czterech kolorach: czar-
nym, szarym, białym lub inox. W wysokich szufladach Klient może dopasować 
ich wygląd do swoich upodobań wybierając: pełną ściankę boczną w kolorze 
szuflady (tzw. BOXCAP) lub ozdobną ściankę z elementem szklanym, lakiero-
wanym lub fornirowanym.

Szuflady INTIVO technologicznie bazują na sprawdzonych prowadnicach  
TANDEMBOX (opis na str. 189). Podobnie jak w TANDEMBOX’ach również szu-
flady INTIVO dostępne są w wersji niskiej, wysokiej, jako szuflady wewnętrzne, 
do narożników oraz typu COMBI (pod zlewozmywak). Bogata oferta akce-
soriów ORGA-LINE, które pomogą w  utrzymaniu nienagannego porządku 
w szufladzie, opisana jest na stronie 192.
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Na zdjęciu: Siłowniki AVENTOS 
zastosowane w szafce z podwójnym 

uchylno-składanym frontem.

Na zdjęciu: System BLUMOTION do frontów.

Na zdjęciu: Bezuchwytowe fronty otwierane  
dotykowo – system TIP-ON.

AVENTOS – płynność ruchu
Wygodne i  płynne otwieranie szafek górnych umożliwią siłowniki AVENTOS. Dzięki nim front 
nie tylko lekko unosi się do góry, ale można go też zatrzymać w dowolnej pozycji. Zintegrowany 
z siłownikiem system BLUMOTION łagodnie wyhamowuje zamykany front. Eleganckie wzornic-
two i trwałość to kolejne zalety AVENTOS. Szafki z siłownikami AVENTOS dostępne są w różnych 
wysokościach: 36 cm (z frontem uchylanym), 57 cm (z frontem uchylno-nachodzącym) i 72 cm 
(z podwójnym uchylno-składanym frontem).

BLUMOTION – ciche domykanie
BLUMOTION oznacza perfekcyjny ruch zamykania mebli, delikatny i cichy, który nie wymaga 
użycia siły. W system BLUMOTION wyposażone są siłowniki AVENTOS oraz szuflady INTIVO i TAN-
DEMBOX. W amortyzatory BLUMOTION można wyposażyć także zwykłe szafki. Teraz nie ma zna-
czenia jak energicznie zamykane są fronty – dzięki BLUMOTION zawsze domykają się delikatnie 
i niemal bezgłośnie. Im bardziej gwałtowny ruch, tym silniej działa BLUMOTION.

TIP-ON – zamiast uchwytów
Bezuchwytowe szafki w  kuchni są modne i  coraz bardziej popularne. Są wygodne w  użyciu, 
a jednocześnie bardzo eleganckie. Otwieranie drzwi bez uchwytów wspomaga system TIP-ON 
przeznaczony do frontów pionowych (lewych / prawych). W szafkach, w których zastosowany 
jest TIP-ON do otwarcia frontu wystarczy lekkie jego naciśnięcie.
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ORGA-LINE
Przemyślana organizacja szuflad

ORGA-LINE to wysokiej jakości system podziału wewnętrznego 
do szuflad TANDEMBOX i  INTIVO. Umożliwia dostosowanie ich 
wnętrza do przechowywania dowolnej zawartości. Dzięki ele-
mentom ORGA-LINE optymalnie wykorzystasz przestrzeń użyt-
kową i  dopasujesz ją do przechowywanych różnych artykułów 
– możesz zaaranżować szufladę na sztućce, drobiazgi, zapasy, 
garnki, pojemniki, sortowniki na śmieci i wiele innych.

Są idealne do przechowywania sztućców, przypraw i  wszel-
kiego rodzaju kuchennych drobiazgów. Utrzymanie w porządku 
wszystkich tych produktów umożliwiają organizery. Ich pojemniki 
oraz podziały można dowolnie układać i przestawiać, co ułatwia 
organizację szuflad stosownie do własnych potrzeb. Szufladę na 
sztućce można dodatkowo wyposażyć we wkład na noże, można 
w nim bezpiecznie umieścić do 9 noży. 
W  szufladzie na drobiazgi doskonale sprawdzi się pojemnik na 
folię, wyposażony w praktyczne ostrze do przycięcia folii.

Organizery do szuflad TANDEMBOX / INTIVO

szuflady niskie

ZSI.45VEI6 ZSI.60VEI6 ZSI.90VEI6
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Są bardzo praktyczne do przechowywania zapasów, garnków, talerzy lub 
pojemników. Przestrzeń użytkową w takiej szufladzie można funkcjonalnie 
zorganizować za pomocą regulowanych podziałów poprzecznych i podłuż-
nych. Dzięki podziałom podczas otwierania szuflady nic się nie przesunie ani 
nie przewróci. W parze z funkcjonalnością idzie design – kolorystyka i wzor-
nictwo podziałów dopasowane są do szuflad. 
Wygodnym rozwiązaniem jest szuflada na talerze. W  specjalnych uchwy-
tach o  regulowanej szerokości można przechowywać do 12 talerzy. Teraz 
nakrycie nawet dużego stołu przebiega błyskawicznie. 

Szuflada typy COMBI ma zastosowanie przede wszystkim w szafkach 
pod zlewozmywakiem. Przy pomocy ścianki BOXIDE wydzielamy 
w niej miejsce na środki czystości. Zastosowanie wanienki oraz po-
działów dodatkowo zabezpieczy wnętrze szuflady oraz jej zawartość. 
Pozostałą przestrzeń możemy wykorzystać na ustawienie koszy na 
odpady, ścierki lub szczotki. 

szuflady wysokie

szuflada typu COMBI

Uchwyt na talerze

Podziały w szufladzie TANDEMBOX Podziały w szufladzie INTIVO

Wanienka pod butelki
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Dostęp do głębokich szafek, zwłaszcza dolnych, umieszczonych w narożniku zawsze jest utrudniony. Rozwią-
zaniem są, znajdujące się w  naszej ofercie, nowoczesne systemy koszy MAGIC CORNER i  półek obrotowych 
dostosowanych do narożnej zabudowy meblowej.

Półki obrotowe występują w 3 wersjach, każda do innego typu dolnego narożnika wewnętrznego. MAGIC CORNER to 
specjalnie zaprojektowane kosze do szafek typu DNW-105 – najgłębszych, do wnętrza których najtrudniej się dostać. 
W szafkach o szerokości 15 lub 30 cm za pozornie „zwykłym” frontem mogą się kryć kosze cargo – ażurowe półki moco-
wane do frontu i  wysuwające się podczas otwierania szafki. Jednym płynnym ruchem wyciągamy zawartość całej 
szafki, wszystko widzimy i wszystko jest na wyciągnięcie ręki. 

Organizacja szafek

W szafkach narożnych  
Kosze MAGIC CORNER umożliwiają dostęp 
do narożnika zabudowy meblowej. Moco-
wane są do dna korpusu. Inną metodą na 
zagospodarowanie narożnika jest półka 
obrotowa 1/2 koła.

Kosz EKKO-SYSTEM Kosz na śmieci podwójny
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Uzupełnienie oferty stanowią kosze na śmieci. Te 
najprostsze mocowane są do frontu, a  ich wieko 
unosi się automatycznie podczas otwierania szafki. 
Alternatywą mogą być pojedyncze lub podwójne 
wysuwane kosze montowane do dna szafki. Roz-
wiązaniem dla bardziej wymagających są modu-
łowe kosze EKKO-SYSTEM – pojemniki dostępne 
w  trzech rozmiarach (od 6 do 21 l), dzięki czemu 
ich ilość i wielkość można dopasować do wielkości 
szafek i potrzeb użytkownika. Kosze EKKO-SYSTEM 
najlepiej się sprawdzają w szufladach pod zlewo-
zmywakiem.

Także na śmieci 
Podwójny kosz na śmieci wysuwa się 

na prowadnicach rolkowych zamoco-
wanych do dna korpusu. Dwa kosze 
umożliwiają ekologiczną segregację 

odpadków.

Półka obrotowa Kosz cargo do szafki niskiej

Ociekarka do naczyń Półka obrotowa 1/2 kołaKosz cargo do szafki  wysokiej
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Afrodite 90 
Kolor INOX

Integrata 
Dopasowane do kuchni – okapy Integrata mają takie same 
wymiary jak szafki GO-60/36 i GO-90/36, pasują do nich fronty 
okapowe ze standardowej oferty. 

Okap jest niezbędnym elementem każdej kuchni. Bez niego po pomieszczeniu rozchodzą się nie 
zawsze przyjemne zapachy, powietrze jest wilgotne, a wokół płyty kuchennej osadzają się dro-
biny tłuszczu i zanieczyszczeń.

Z naszej oferty okapów można wybrać modele pasujące zarówno do kuchni nowoczesnych, jak i klasycz-
nych. Elementy niektórych okapów wykonywane są z podobnych materiałów i w kolorystyce frontów 
z naszej oferty, dzięki czemu okap staje się integralną częścią całego układu mebli. Dobór okapu zależy 
od wielkości kuchni i możliwości jego podłączenia do kanału wentylacyjnego. Jeśli takiej możliwości 
nie ma, wybierając okap sprawdź czy ma on funkcję recyrkulacji – po przefiltrowaniu powietrze wraca 
do pomieszczenia. Jeżeli korzystamy z funkcji recyrkulacyjnej musimy pamiętać o regularnej wymianie 
filtrów węglowych pochłaniających kuchenne zapachy. 

Okap do każdej kuchni

87th smooth street_dąb linara

Okapy nowoczesne
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Вытяжки

Dobierz do siebie Okapy

Ismena 90 
Kolor crem / wiśnia

Amata 90 
Kolor crem / wiśnia

W  przypadku wyciągu podłączonego do wen-
tylacji zapachy są odprowadzane na zewnątrz, 
nie ma więc potrzeby stosowania filtrów węglo-
wych, dzięki czemu jest skuteczniejszy. Wybór 
okapu często zależy od wielkości pomieszcze-
nia. W mniejszych kuchniach, w których trzeba 
wykorzystać każdy dostępny fragment ściany 
dobrze sprawdzają się okapy podszafkowe – pła-
skie, pozwalające na zamontowanie dodatkowej 
szafki, pożytecznej nawet mimo zmniejszenia 
pojemności przez poprowadzoną wewnątrz 
instalację. W  kuchniach większych okap staje 
się elementem dekoracyjnym, zajmuje ekspo-
nowany fragment ściany lub nawet zwiesza się 
niezależnie nad kuchenną wyspą. Oprócz stylu 
i wielkości kuchni kolejnym kryterium jest moc 
okapu. Prawidłowo dobrany powinien przy-
najmniej sześć razy w  ciągu godziny wymienić 
powietrze w  pomieszczeniu. Kiedy już mamy 
wymarzony okap musimy go zawiesić na odpo-
wiedniej wysokości. Powinien to być kompro-
mis pomiędzy zaleceniami producenta płyty 
(z  reguły nad kuchenkami gazowymi okapy 
montuje się wyżej), a  komfortem użytkowania 
– zawieszony zbyt nisko utrudnia zaglądanie do 
garnków i można zaczepiać głową.

[22] Imperor XXII_orzech włoski

[14] Insygnata XIV_wiśnia

Okapy klasyczne
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uchwyt P4 
mosiądz, elementy ceramiczne

uchwyt M6 
mosiądz

uchwyt M6 bez szyldu 
mosiądz

uchwyt G5 
mosiądz

uchwyt M3 
mosiądz

uchwyt P2 
mosiądz, elementy ceramiczne

uchwyt G1 
mosiądz, elementy ceramiczne

uchwyt G7 
mosiądz, elementy ceramiczne

Uchwyty to jeden z najważniejszych elementów kuchni. Z jednej strony są 
jej ozdobą, w niektórych przypadkach mówi się wręcz o biżuterii do mebli. 
Ponieważ meble kuchenne są chyba najintensywniej użytkowane musimy 
zadbać o to, by uchwyty były również praktyczne. W szerokich, mocno obcią-
żonych szufladach oraz w zabudowie lodówki lepiej sprawdzają się uchwyty 
szerokie, w standardowych frontach wystarczają nawet punktowe. Ogromna 
ilość wzorów – ponad 150 – pozwala dopasować je do każdego typu kuchni  
– zarówno klasycznej, jak i nowoczesnej. Są wśród nich uchwyty kolorystycz-
nie dopasowane do frontów czy, modne ostatnio, uchwyty listowe. Nawet 
miłośnicy kryształów Svarowskiego znajdą coś dla siebie.

Wygodne uchwyty

[14] Insygnata XIV_wiśnia

22] Imperor XXII_orzech włoski

Uchwyty klasyczne do kolekcji Royal i Sentima
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Ручки

Dobierz do siebie Uchwyty

uchwyt N43B

uchwyt N35B

uchwyt S1B uchwyt S2A 
z kryształami Swarovskiego

uchwyt N38A uchwyt N38B 

uchwyt S2B 
z kryształami Swarovskiego

uchwyt N37 

uchwyt N41 

uchwyt N40 

38th elysee avenue_grafitowy połysk

77th simple street_groszek / wiśnia koreańska

38th elysee avenue_biały połysk / 37th savana avenue_heban yoruba

Uchwyty nowoczesne do kolekcji Capital i Traffic
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Do naszych kuchni oferujemy blaty laminowane o grubości 38 mm. Najczęściej wykonujemy blaty w stan-
dardowej szerokości 60 cm. Ponieważ wszystkie nasze blaty powstają na zamówienie Klientów i dopasowane 
są do ich potrzeb oraz do wielkości układu mebli, nie ograniczamy się tylko do standardów. Maksymalna 
szerokość blatów wynosi 120 cm, a długość, w zależności od dekoru, od 270 do 410 cm. W przypadku blatów 
kuchennych duże znaczenie ma ich odporność na wilgoć, dlatego dużą wagę przykładamy do wykończe-
nia ich krawędzi. Najlepiej wypada tu standardowe zaoblenie (laminat „zawinięty” na krawędź czołową), ale 
w ten sposób jest wykończona tylko jedna strona blatu. Do wykończenia pozostałych proponujemy obrzeże 
melaminowane, PVC lub SSV. To ostatnie jest wprawdzie najdroższe i dostępne tylko w wybranych dekorach, 
ale jest najlepiej dopasowane kolorystycznie i stanowi skuteczniejsze zabezpieczenie niż PVC czy „zwykła” 
melamina. Uzupełnieniem oferty są dodatki, np. listwy przyblatowe aluminiowa lub w kolorach blatów, czy 
listwa pogrubiająca blat.

Praktyczne blaty

82nd hedar street_dąb milano

[15] Artycja XV_olcha złota
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Unikaj stałego oddziaływania ciepła. Nie stawiaj gorących naczyń bezpośrednio na lami-
nowanych powierzchniach blatów roboczych, gdyż może się to stać przyczyną powsta-
wania wszelkiego rodzaju odbarwień. Stosuj podstawki pod naczynia.

Stosuj deski do krojenia. Powierzchnia blatu nie jest odporna na zarysowania. Prace 
kuchenne wykonywane z użyciem ostrych narzędzi mogą stać się przyczyną uszkodze-
nia powierzchni.

Unikaj nadmiernej ilości wody w  miejscach przy łączeniu blatów i  przy krawędziach 
zlewozmywaka. Nadmierna ilość wody pozostawiona na dłuższy czas może spowo-
dować puchnięcie blatu. Wycieraj blat suchą szmatką.

Nie używaj do czyszczenia blatu materiałów ściernych i proszków czyszczących. Czyść 
używając wody i łagodnych detergentów. Plamy z tłuszczu i atramentu usuwaj czystą 
szmatką przy użyciu odpowiednich rozpuszczalników (np. alkoholowych, acetonowych).

Uważaj na wysokie temperatury przy otwieraniu urządzeń takich jak zmywarka, 
piekarnik – istnieje możliwość odparzenia obrzeża. Odczekaj aż temperatura wewnątrz 
urządzenia spadnie. Pod blatem stosuj folie ochronne, zazwyczaj dostarczane wraz 
z urządzeniem AGD do zabudowy.

Pamiętaj 
Blaty można stosować wyłącznie 
w pomieszczeniach zamkniętych.

Zasady użytkowania blatów

granit złoty

biały

olcha

granit royal

stare drewno
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7 kroków do pełnej satysfakcji

Wymagaj jakości – gwarantowanej w meblach Black Red 
White. Sprzedawca udzieli wszystkich informacji, dotyczą-
cych asortymentu i realizacji zamówienia.

JAKOŚĆ

Wymagaj ostrożności w czasie transportu mebli  
– zwróć szczególną uwagę na paczki ciężkie i zawie-
rające szkło (informacja na etykiecie).

Zapoznaj się z zasadami montażu – instrukcję znajdziesz między 
elementami w jednej z paczek danego segmentu (paczka ta ma 
na etykiecie dodatkową informację „instrukcja w paczce”).

Przed montażem zapoznaj się z zasadami 
bezpieczeństwa i regulacji.

W  przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w  trakcie 
montażu:
–  zgłoś się do miejsca zakupu, gdzie zostaniesz zapoznany 

z warunkami serwisu reklamacyjnego
–  podaj kod reklamowanego elementu (tabela w instrukcji)
–  jeżeli to możliwe: przedstaw etykietę wadliwego asorty-

mentu.

Meble należy czyścić wilgotną, miękką tkaniną lub papie-
rowym ręcznikiem. Nie należy pozostawiać wilgoci na po-
wierzchni mebla.

Jeżeli masz pytanie lub uwagi dotyczące mebli BLACK RED WHITE  
zadzwoń pod numer BIURO OBSŁUGI KLIENTA: +48 84 685 02 02.
Czekamy również na Twoją opinię na naszej stronie www.brw.com.pl

TRANSPORT

INSTRUKCJA

SERWIS

BEZPIECZEŃSTWO

KONSERWACJA

PYTANIA
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Ergonomia 
w Twojej kuchni

Przygotowując posiłek często spędzamy w kuchni dużo czasu, 
dlatego tak ważne jest, by układ mebli zaprojektowany został 
ergonomicznie, by praca w kuchni była po prostu wygodna.

Podstawową zasadą urządzania kuchni jest zasada trójkąta robo-
czego. Większość prac wykonujemy pomiędzy trzema urządze-
niami – lodówką, zlewem i  płytą grzejną. Oczywiście dziś ilość 
urządzeń rośnie, jednak nowe funkcje najczęściej wiążą się z urzą-
dzeniami automatycznymi, które nie wymagają długiej obsługi, są 
raczej szybko załadowywane i opróżniane, tak jak kuchenka mikro-
falowa czy oddzielny piekarnik. Trzy najważniejsze urządzenia 
służą podstawowym czynnościom – przechowywaniu składników, 
wstępnej obróbce i  gotowaniu. Każda z  tych czynności wiąże się 
z  pracą na blacie, a  więc – wykładaniem i  segregacją produktów, 
krojeniem i  mieszaniem, wreszcie doprawianiem i  odstawianiem 
gorących naczyń. Dlatego tak ważne są swobodne odcinki blatu 
towarzyszące każdemu urządzeniu. Czasem jednak trzeba pójść 
na ustępstwa. W małej kuchni warto zminimalizować ilość blatów 
służących tylko odstawianiu, na rzecz stworzenia jednego długiego 
odcinka roboczego. Pożyteczniejszy jest jeden długi blat niż kilka 
krótszych.

Układ „L”  
Wydłużony trójkąt roboczy zaczyna się od lodówki. 
Wąski blat pomiędzy nią a zlewem to blat odstawczy 
– podobny znajduje się za kuchenką. Głównym 
miejscem roboczym jest narożnik.

Układ „C”  
Najwygodniejsze miejsce pracy, posiadające dwa 
blaty robocze i blaty odstawcze przy lodówce 
i kuchence. Długość blatów zależy od wielkości 
pomieszczenia.

Układ równoległy  
Dwa ciągi robocze, z których jeden – w przypadku 
pomieszczenia otwartego – przekształca się w wyspę. 

Kuchenna ergonomia  
Trójkąt roboczy pokazuje optymalne odległości pomiędzy 
najważniejszymi urządzeniami w kuchni, oraz podstawowy schemat 
prac kuchennych. Ciąg roboczy powinien zaczynać się od lodówki 
(wyciągamy produkty). Kolejnym etapem jest mycie i obróbka (tu 
potrzebny będzie zlew i blat roboczy). Przygotowanie posiłku kończy 
się gotowaniem lub pieczeniem więc ostatnim urządzeniem powinna 
być kuchenka. 

PŁUKANIE

GOTOWANIEPRZECHOWYWANIE komunikacja

obróbka

w
ył

ad
unek

12
0-

18
0 

cm

120-240 cm

120-300 cm
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Zmierz miejsce przeznaczone na Twoją kuchnię, zaznacz okna i  wyjścia wszelkich instalacji 
i mediów. Narysuj kształt kuchni posługując się zamieszczoną obok siatką pomiarową. W pierw-
szej kolejności wybierz szafki dolne (możesz skorzystać ze wzorów zamieszczonych poniżej). 
Zestaw z nich najlepszy dla siebie układ, pamiętając o swoich potrzebach i możliwościach prze-
strzennych. Pamiętaj, by nie zastawić okien (musza się przecież otwierać). Jeśli zdecydujesz się 
na usunięcie grzejnika pomyśl, jak będzie ogrzewana kuchnia (rozwiązaniem może być instalacja 
ogrzewania podłogowego). Kolejnym krokiem będzie dobór szafek górnych. Przemyśl co będzie 
w nich przechowywane. Na podstawie tych potrzeb powinieneś zaplanować ich ilość i rozmiesz-
czenie. Ze swoim pomysłem zgłoś się do najbliższego studia kuchni Black Red White, gdzie 
wspólnie z projektantem dopracujesz projekt i dobierzesz odpowiednie wyposażenie i dodatki.

Zaplanuj własną kuchnię

15x30 cm

30x30 cm

60x60 cm

90x90 cm

45x60 cm30x60 cm

105x60 cm

15x60 cm

32x60 cm

30x30 cm

60x60 cm

80x60 cm 90x60 cm

90x90 cm

45x30 cm

60x60 cm

90x90 cm

60x30 cm 80x30 cm 90x30 cm

Szafki górne

Szafki dolne

Podstawowe wymiary i kształty szafek kuchni Black Red White

skala 1:25
1 cm=25 cm 

Wymiar dotyczy szafki z blatem.
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Gwarancja
Ze wszystkich mebli domowych, właśnie meble kuchenne są najintensywniej użytkowane. Częste otwieranie 
szafek jest dużym obciążeniem dla zawiasów i szuflad. Dlatego w naszych kuchniach stosujemy niezawodne 
zawiasy Clip, szuflady Metabox i Tandembox oraz siłowniki Aventos. Wszystkie te produkty objęte są doży-
wotnią gwarancją jakości. Pozostałe elementy kuchni są objęte rękojmią. 

1 metr
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Notatki
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34th park avenue   34-35

35th park avenue  36-37

85th play street   44-47 

84th board street   48-49

89th galleo street   50-53

88th twin street   54-55

87th smooth street   56-63

81st diona street   64-67

82nd hedar street  68-71

83rd telesto street   72-77

80th frame street   78-81

77th simple street   82-85

41st milk street   86-87

61st pudding street   88-89

[26] Intrygia XXVI   96-97

[24] Patetos XXIV   98-99

[23] Gladiatus XXIII   100-101

[29] Magnatio XXIX   102-103

[21] Negocjusz XXI   104-105

[30] Dynastian XXX   106-107

[14] Insygnata XIV   108-111

[16] Diadema XVI   112-115

[28] Pretendia XXVIII   116-117

[20] Splendoria XX   118-119

[15] Artycja XV   120-123

[27] Koronatus XXVII   124-125

[22] Imperor XXII   126-129

[25] Troniusz XXV   130-133

[11] Strategio XI   134-137

[1] Pierwsza Miłość   144-145

[4] Cztery Pory Roku   146-149

[13] Szczęśliwa Trzynastka   150-151

[7] Siódme Niebo   152-157

[3] Trzy Życzenia   158-159

[9] Dziewiąta Symfonia   160-161

[2] Dwa Szczęścia   162-165

[8] Ósma Pokusa   166-167

[19] Dziewiętnasty Wiek   168-169

[12] Tuzin Róż    170-171

Spis kuchni



W ramach stałego udoskonalania produktów zgodnie z wymogami rynkowymi i prawnymi producent BLACK RED WHITE S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnej chwili zmian konstrukcyjnych 
w oferowanych meblach, nie zmieniając ich ogólnego charakteru. Wszystkie meble prezentowane w katalogu sprzedawane są w paczkach do samodzielnego montażu. Tylko prawidłowy, czyli zgodny 
z instrukcją, montaż mebli gwarantuje osiągnięcie satysfakcji z ich użytkowania. Prezentowana w katalogu oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ograniczenia wynikające  
z technik druku, kolory reprodukowane w katalogu mogą się różnić od rzeczywistych kolorów oferowanych mebli. Wykorzystane na zdjęciach dekoracje nie są wliczone w cenę  
mebli. Wszystkie dane zawarte w katalogu obowiązują w miesiącu oddania do druku (01/11). Podane wymiary mebli mogą ulec nieznacznej zmianie. Wszystkie podane wymiary są wymiarami zewnętrznymi 
(uwzględniają wykończenia).

Uwaga: jeżeli nie jesteś już zainteresowany tym katalogiem, nie wyrzucaj go. Podaruj ten katalog innym zainteresowanym. W ten sposób przyczynisz się do ochrony środowiska naturalnego.

www.brw.com.pl

Black Red White S.A.: 23-400 Biłgoraj, ul. Krzeszowska 63, Polska
Dział Obsługi Klienta: tel.: +48 84 68 50 202, fax: +48 84 68 50 290


