
m e b l e  ł a z i e n k o w e

meble do samodzielnego montażu (DSM)
self-assembly furniture (DSM)

BARI
kolekcja mebli łazienkowych
bathroom furniture collection



WYRÓŻNIKI
KOLEKCJI

KEY
FEATURES

RÓŻNE OPCJE
KOLORYSTYCZNE
w kolekcji

VARIOUS COLOR
OPTIONS
in the collection

METALOWE
UCHWYTY
trwałość  
i elegancja

METAL
HANDLES
durability
and elegance

FREZOWANE
FRONTY
wyjątkowy charakter  
kolekcji

MILLED
FRONTS
the unique nature
of the collection

FRONT MDF
trwały i odporny

FRONT MDF
durable and resistant

MEBLE
NA NÓŻKACH
stabilne i pojemne

FURNITURE
ON LEGS
stable and roomy

LAKIER
ŚWIATŁOUTWARDZALNY
w wybranych wersjach
kolorystycznych

LACQUER
LIGHT-CURED
in selected
colors

UV
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FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIA

FUNCTIONAL SOLUTIONS

BARI to kolekcja, która sprawdzi się w każdej aranżacji. Frezowane fronty podkreślają 

nietuzinkowy charakter mebli, a połyskujący lakier podnosi ich walory estetyczne 

mebla. Kolekcja dostępna w dwóch wariantach kolorystycznych: klasycznej bieli oraz  

w połączeniu z dekorem dąb sonoma, który dodaje estetyki meblom. 

BARI collection works well in any arrangement. Milled fronts emphasize 

unusual character of the furniture, and the glossy surface enhances value 

aesthetic furniture. Collection is available in two color optionss: classic white 

and combined with the sonoma oak decor, which adds aesthetics to furniture.

frezy na  
frontach

podkreślają 
charakter mebli

milling cutters on fronts emphasize 
character of the furniture

trwałe i odporne

fronty 
z płyty MDF

durable and resistant MDF fronts

solidne

metalowe uchwyty
robust metal handles

odporny,

światłoutwardzalny 
lakier
na frontach
resistant, light-curing lacquer 
on fronts 

w komplecie

nóżki w kolorze 
chrom
chrome-colored legs included

praktyczny

Combi Box
łatwo dostępne gniazdo elektryczne 

z włącznikiem oświetlenia  
w komplecie z szafką

practical Combi Box easily accessible  
power outlet with light switch  

complete with cabinet.

regulowane półki
height adjustable

dużo miejsca
do przechowywania

kosmetyków i akcesoriów 
łazienkowych

plenty of space for storing cosmetics 
and bathroom accessories

kinkiet LISA
energooszczędny kinkiet 
oświetleniowy LISA w komplecie  
z szafką
LISA wall lamp energy-saving wall lamp  
in LED technology complete with cabinet 
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KOLORYSTYKA
COLOURS

SZAFKI CABINETS

SZAFKI CABINETS

biały laminat 
(korpus)
white laminate 
(body)

biały laminat 
(korpus)
white laminate 
(body)

dekor dąb sonoma 
(korpus)
decor sonoma oak 
(body)

dekor dąb sonoma 
(korpus)
decor sonoma oak 
(body)

lakier biały połysk 
(front)
lacquer white high gloss 
(front)

lakier biały połysk i lustro 
(front)
lacquer white high gloss and mirror 
(front)

lakier biały połysk 
(front)
lacquer white high gloss 
(front)

lakier biały połysk 
(front)
lacquer white high gloss 
(front)

SZAFKI LUSTRZANE  
MIRROR CABINETS

SZAFKI LUSTRZANE  
MIRROR CABINETS
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BARI
ELEMENTY KOLEKCJI
COLLECTION’S FURNITURE

BARI D55 szafka podumywalkowa
2D0S nóżki / legs washbasin cabinet

 ×  ×   (cm) 53 × 80 × 31

indeks / index
kolor: korpus / front 
colour: body / front

186-D-05517
biały laminat / biały lakier
white laminate / white lacquer

pasujące umywalki
fits to washbasin

ROBERTO 55 – 1521 
(ceramika / ceramics)

w komplecie z szafką uchwyty i nóżki w kolorze chrom połysk
cabinet comes with  a chrome-coloreds handles and legs

BARI D55 szafka podumywalkowa
2D0S nóżki / legs washbasin cabinet

 ×  ×   (cm) 53 × 80 × 31

indeks / index
kolor: korpus / front 
colour: body / front

186-D-05518
dąb sonoma / biały lakier
sonoma oak / white lacquer

pasujące umywalki
fits to washbasin

ROBERTO 55 – 1521 
(ceramika / ceramics)

w komplecie z szafką uchwyty i nóżki w kolorze chrom połysk
cabinet comes with  a chrome-coloreds handles and legs

BARI D60 szafka podumywalkowa
2D0S nóżki / legs washbasin cabinet

 ×  ×   (cm) 55 × 80 × 30

indeks / index
kolor: korpus / front 
colour: body / front

 186-D-06012
biały laminat / biały lakier
white laminate / white lacquer

pasujące umywalki
fits to washbasin

TOMASO 60 – 1565 
(ceramika / ceramics)

w komplecie z szafką uchwyty i nóżki w kolorze chrom połysk
cabinet comes with  a chrome-coloreds handles and legs

BARI D60 szafka podumywalkowa
2D0S nóżki / legs washbasin cabinet

 ×  ×   (cm) 55 × 80 × 30

indeks / index
kolor: korpus / front 
colour: body / front

186-D-06013
dąb sonoma / biały lakier
sonoma oak / white lacquer

pasujące umywalki
fits to washbasin

TOMASO 60 – 1565 
(ceramika / ceramics)

w komplecie z szafką uchwyty i nóżki w kolorze chrom połysk
cabinet comes with  a chrome-coloreds handles and legs

BARI D70 szafka podumywalkowa
1D0S nóżki / legs washbasin cabinet

 ×  ×   (cm) 70 × 63 × 32

indeks / index
kolor: korpus / front 
colour: body / front

186-D-07001
biały laminat / biały lakier
white laminate / white lacquer

w komplecie z szafką uchwyt i nóżki w kolorze chrom połysk
cabinet comes with  a chrome-coloreds handle and legs

BARI D70 szafka podumywalkowa
1D0S nóżki / legs washbasin cabinet

 ×  ×   (cm) 70 × 63 × 32

indeks / index
kolor: korpus / front 
colour: body / front

186-D-07003
dąb sonoma / biały lakier
sonoma oak / white lacquer

w komplecie z szafką uchwyt i nóżki w kolorze chrom połysk
cabinet comes with  a chrome-coloreds handle and legs

BARI D45 szafka podumywalkowa
1D0S nóżki / legs washbasin cabinet

 ×  ×   (cm) 43 × 80 × 25

indeks / index
kolor: korpus / front 
colour: body / front

186-D-04506
biały laminat / biały lakier
white laminate / white lacquer

drzwi uniwersalne / reversible door L (left) P (right)

pasujące umywalki
fits to washbasin

TOMASO 45 – 1569 
(ceramika / ceramics)

w komplecie z szafką uchwyt i nóżki w kolorze chrom połysk
cabinet comes with  a chrome-coloreds handle and legs

BARI D45 szafka podumywalkowa
1D0S nóżki / legs washbasin cabinet

 ×  ×   (cm) 43 × 80 × 25

indeks / index
kolor: korpus / front 
colour: body / front

186-D-04507
dąb sonoma / biały lakier
sonoma oak / white lacquer

drzwi uniwersalne / reversible door L (left) P (right)

pasujące umywalki
fits to washbasin

TOMASO 45 – 1569 
(ceramika / ceramics)

w komplecie z szafką uchwyt i nóżki w kolorze chrom połysk
cabinet comes with  a chrome-coloreds handle and legs

*  wymiary szafek zaokrąglono do pełnych centymetrów 
the dimensions of cabinets were rounded to the nearest centimetres

SZAFKI PODUMYWALKOWE
WASHBASIN CABINETS
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BARI C35 słupek
2D0S nóżki / legs tall cabinet

 ×  ×   (cm) 35 × 192 × 32

indeks / index
kolor: korpus / front
colour: body / front

186-C-03502
biały laminat / biały lakier
white laminate / white lacquer

drzwi uniwersalne / reversible door L (left) P (right)

w komplecie z szafką uchwyty i nóżki w kolorze chrom połysk
cabinet comes with  a chrome-coloreds handles and legs

BARI C35 słupek
2D0S nóżki / legs tall cabinet

 ×  ×   (cm) 35 × 192 × 32

indeks / index
kolor: korpus / front
colour: body / front

186-C-03508
dąb sonoma / biały lakier
sonoma oak / white lacquer

drzwi uniwersalne / reversible door L (left) P (right)

w komplecie z szafką uchwyty i nóżki w kolorze chrom połysk
cabinet comes with  a chrome-coloreds handles and legs

BARI A35 szafka wisząca
1D0S wisząca / wall hung wall hung cabinet

 ×  ×   (cm) 35 × 72 × 25

indeks / index
kolor: korpus / front
colour: body / front

186-A-03501
biały laminat / biały lakier
white laminate / white lacquer

drzwi uniwersalne / reversible door L (left) P (right)

w komplecie z szafką uchwyt w kolorze chrom połysk
cabinet comes with a chrome-coloreds handle

BARI A35 szafka wisząca
1D0S wisząca / wall hung wall hung cabinet

 ×  ×   (cm) 35 × 72 × 25

indeks / index
kolor: korpus / front
colour: body / front

186-A-03506
dąb sonoma / biały lakier
sonoma oak / white lacquer

drzwi uniwersalne / reversible door L (left) P (right)

w komplecie z szafką uchwyt w kolorze chrom połysk
cabinet comes with a chrome-coloreds handle

BARI E70  
3D0S wisząca / wall hung

 ×  ×   (cm) 70 × 72 × 25

indeks / index
kolor: korpus / front 
colour: body / front

186-E-07001
biały laminat / biały lakier 
white laminate / white lacquer 

gniazdo meblowe Combi Box w komplecie z szafką
Combi Box furniture socket complete with cabinet

w komplecie z szafką uchwyty w kolorze chrom połysk
cabinet comes with a chrome-coloreds handles

BARI E70  
3D0S wisząca / wall hung

 ×  ×   (cm) 70 × 72 × 25

indeks / index
kolor: korpus / front 
colour: body / front

186-E-07002
dąb sonoma / biały lakier
sonoma oak / white lacquer

gniazdo meblowe Combi Box w komplecie z szafką
Combi Box furniture socket complete with cabinet

w komplecie z szafką uchwyty w kolorze chrom połysk
cabinet comes with a chrome-coloreds handles

szafka lustrzana  
z oświetleniem LED
mirror cabinet with  
LED lighting

szafka lustrzana  
z oświetleniem LED
mirror cabinet with  
LED lighting

*  wymiary szafek zaokrąglono do pełnych centymetrów 
the dimensions of cabinets were rounded to the nearest centimetres

SŁUPKI
TALL CABINETS

BARI B35 szafka z blatem
0D3S nóżki / legs cabinet with top

 ×  ×   (cm) 35 × 74 × 32

indeks / index
kolor: korpus / front
colour: body / front

186-B-03501
biały laminat / biały lakier
white laminate / white lacquer

w komplecie z szafką uchwyty i nóżki w kolorze chrom połysk
cabinet comes with  a chrome-coloreds handles and legs

BARI B35 szafka z blatem
0D3S nóżki / legs cabinet with top

 ×  ×   (cm) 35 × 74 × 32

indeks / index
kolor: korpus / front
colour: body / front

186-B-03506
dąb sonoma / biały lakier
sonoma oak / white lacquer

w komplecie z szafką uchwyty i nóżki w kolorze chrom połysk
cabinet comes with  a chrome-coloreds handles and legs

SZAFKI Z BLATEM
CABINETS WITH TOP

SZAFKI WISZĄCE
WALL HUNG CABINETS

SZAFKI LUSTRZANE
MIRROR CABINETS
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Informacje Information
Katalog nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu 

prawa. Producent zastrzega sobie prawo do zmian 

asortymentowych i konstrukcyjnych w produktach 

zawartych w katalogu. 

Wszelkie kopiowanie i powielanie projektów jest 

zabronione. Kolorystyka na zdjęciach w katalogu 

może różnić się od rzeczywistej.

The catalogue is not an offer in the eyes of law. 

The producer reserves the right to make 

assortment and construction changes at the 

products described in the catalogue.

Any copying or reproduction of the projects is 

prohibited. Colours in the catalogue may differ 

from the actual.

Centrala
Head Office:

DEFTRANS Sp. z o. o.
Wszewilki, ul. Sulmierzycka 73
56-300 Milicz, Polska

Biuro Obsługi Klienta
Customer Service Center     

Tel.  +48 71 384 04 86
biuro@deftrans.com.pl
www.deftrans.com.pl
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5Produkty certyfikowane FSC® są 

dostarczone na życzenie klienta

FSC® certified products are  

delivered at customer’s request

nas.meble nas_meblenas_meble_lazienkowe

www.nas-meble.pl


