
m e b l e  ł a z i e n k o w e

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

kolekcja mebli łazienkowych
bathroom furniture collection

METRO  
SYSTEM



WYRÓŻNIKI
KOLEKCJI

KEY
FEATURES

MEBLE
MODUŁOWE
możliwość dowolnej
konfiguracji

MODULAR
FURNITURE
any configuration
possible

MEBLE
WISZĄCE
nowoczesny styl
wnętrza

HANGING
FURNINTURE
modern interior
style

RÓŻNE KOLORY
UCHWYTÓW
w kolekcji

SOFT CLOSE
system cichego 
domykania

SOFT CLOSE
silent closing
system

VARIOUS COLOR
HANDLES
in the collection

LAKIER
ŚWIATŁOUTWARDZALNY
w wybranych wersjach 
kolorystycznych

LACQUER
LIGHT-CURED
in selected
colors

LAKIEROWANE
BOKI I FRONTY
w wybranych wersjach 
kolorystycznych

UV

LACQUERED
SIDES AND FRONTS
in selected
colors

METALOWE
UCHWYTY
trwałość  
i elegancja

METAL
HANDLES
durability
and elegance

RÓŻNE KOLORY
NÓŻEK

VARIOUS OPTIONS
OF LEGS COLOUR

RÓŻNE OPCJE
KOLORYSTYCZNE
w kolekcji

VARIOUS COLOR
OPTIONS
in the collection
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**  otwór na syfon należy wykonać podczas montażu umywalki 
hole for siphon needs to be made during installation of washbasin

* uchwyty i nóżki nie są częścią zestawu, należy je zakupić dodatkowo
   handles and legs are not included, must be purchased separately 3



FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIA
Kolekcja METRO SYSTEM zaskakuje wielością rozwiązań. Modułowe bryły pozwolą na skonfigurowanie wymarzonego 

zestawu mebli, idealnie dopasowanego do możliwości Twojej łazienki. Szafki w trzech wariantach kolorystycznych: klasycznej 

bieli w połysku, stylowym czarnym macie i ocieplonym dekorze dąb złoty, scharakteryzują Twoje wnętrze w stylu jaki chcesz! 

Wybór mebli w kilku głębokościach, daje wiele możliwości na zaplanowanie zarówno małej, jak i większej przestrzeni. 

Zastosowane w meblach nowoczesne systemy, wysokiej jakości światłoutwardzalny lakier, kilka kolorystycznych wariantów 

uchwytów, wpłynęły na funkcjonalność i estetykę kolekcji. To wszystko sprawia, że z meblami METRO SYSTEM możesz 

zaaranżować niepowtarzalną, skrojoną na Twoje potrzeby łazienkę.

solidny

metalowy uchwyt*
robust metal handle

wybór między

płytkimi i głębokimi
szafkami

choice between shallow 
and deep cabinets

odporny,

światłoutwardzalny 

lakier
na korpusie i froncie
resistant, light-curing lacquer  
on body and front

FUNCTIONAL SOLUTIONS

METRO SYSTEM collection shows variety of solutions. Modular units allow to create your dream bathroom. 

Thanks to three color optionss: classic glossy white, stylish black matt and warmed up golden oak décor, it helps 

characterize your interior in every style! Several depths of our furniture gives many ideas to plan small and larger 

space. The modern systems, high quality light-cured laquer, numbers of handle colors are only few features which 

have an impact on functionality and aesthetics of collection. All of those make METRO SYSTEM collection one of 

the most unique and universal at the same time and it helps arragne tailor-made bathroom.

METRO SYSTEM C30

190-C-03007

METRO SYSTEM C30

190-C-03006

możliwość doboru

uchwytów LATTE
w jednym z pięciu kolorów 

UWAGA: uchwyty nie są częścią zestawu, 
należy je zakupić dodatkowo

possibility of selecting LATTE handles in 
one of five color options

NOTE: handles are not included to 
cabinet, need to be order separately

uniwersalne drzwi 
otwierane na 

lewą lub  
prawą stronę

reversible door:  
left or right

system  
soft close
zapewniający 
ciche i łagodne 
domykanie drzwi 
door equipped with 
soft-close system

**  otwór na syfon należy wykonać podczas montażu umywalki 
hole for siphon needs to be made during installation of washbasin

* uchwyty i nóżki nie są częścią zestawu, należy je zakupić dodatkowo
   handles and legs are not included, must be purchased separately4



swobodny 
dostęp 

prowadnica  
z pełnym wysuwem

easy access full-
extension slide

system soft close
zapewniający ciche i łagodne  

domykanie szuflad
drawers equipped  

with soft-close system

do wyboru

różne modele  
i rodzaje umywalek

ceramicznych, 
konglomeratowych  

i szklanych
various models and types of ceramic, 

conglomerate and glass washbasins  
to choose from

do wyboru

różne modele  
i rodzaje umywalek
ceramicznych, konglomeratowych i szklanych
various models and types of ceramic, conglomerate  
and glass washbasins to choose from

wzmocniona 
konstrukcja

metalowe boki szuflad, 
udźwig do 30 kg

reinforced construction 
metal sides of drawers – 

metalbox lifting, 
capacity up to 30 kg 

łatwa regulacja
system regulacji frontów szuflady  
w pionie i poziomie
easy adjustment 
adjustment system drawer fronts  
vertically and horizontally

wersja

PREMIUM

lakier czarny mat  
ze specjalną powłoką

NO FINGERPRINT,
która zapobiega pozostawianiu 
nieestetycznych śladów palców

matt black lacquer with special layer  
NO FINGERPRINT, which prevents  

leaving unsightly finger prints
dużo miejsca  
do przechowywania 
kosmetyków 
i akcesoriów 
łazienkowych
plenty of space to store 
cosmetics and bathroom 
accessories

system  
soft close
zapewniający  
ciche i łagodne 
domykanie szuflad
drawers equipped  
with soft-close system

podwyższony standard mebla

trwały i odporny lakier
światłoutwardzalny lakier zwiększa 
odporność na wilgoć, zarysowania  
i działanie promieni UV
high quality 
soild and resistant laquer
light-curing laquwer increases resistance to 
moisture, scratches and effects of UV rays

**  otwór na syfon należy wykonać podczas montażu umywalki 
hole for siphon needs to be made during installation of washbasin

* uchwyty i nóżki nie są częścią zestawu, należy je zakupić dodatkowo
   handles and legs are not included, must be purchased separately

Szafki w kolorze biały połysk i dąb złoty
Cabinets in white gloss and golden oak colour

Szafki pod umywalkę w kolorze czarny mat
Washbasin cabinets in matt black colour
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MODUŁOWE CECHY KOLEKCJI
Największą zaletą kolekcji METRO SYSTEM jest modułowość. Dzięki niej stworzysz 

niezliczoną ilość kombinacji mebli, optymalnie dopasowanych do przestrzeni i potrzeb 

użytkowników. Jedynym ograniczeniem jest nasza wyobraźnia!

szuflada 
z miejscem na syfon 
w szafce dedykowanej pod umywalkę 
drawer with trap space in a washbasin cabinet

METRO SYSTEM B60

190-B-06007*

METRO SYSTEM D60

190-D-06059*

METRO SYSTEM D60

190-D-06059*

różne funkcje 
szafek z szufladami
various functions of drawer cabinets

szafka z szufladą  
pod blat 
bez możliwości montażu umywalki
cabinet with drawer under worktop without  
the possibility of installing a washbasin

MODULAR 
FEATURES  
OF THE COLLECTION
The biggest advantage of METRO SYSTEM 

collection is modularity. It allows to create 

countless combinations of furniture, 

optimally matching to space and needs of 

user. Your imagination is our limit!

blanco 
blanco

negro
negro

60 cm

60 cm

80 cm

90 cm

120 cm

30 cm

30 cm

23 cm

23 cm

46 cm

46 cm

46 cm

46 cm

46 cm

kolory blatów (konglomerat)

top colours (mineral composite)

NEW

blaty laminowane
Oprócz walorów estetycznych 
posiadają wzmocnione 
krawędzie, przedłużające ich 
trwałość. Są dostosowane do 
głębokości szafek.
laminate countertops
In addition to their aesthetic qualities, 
have reinforced edges, extending their 
durability. They are adapted to depth  
of cabinets.

blaty konglomeratowe
Wykonane z marmuru mineralnego. Posiadają właściwości 

bakteriostatyczne, są odporne na wilgoć i łatwo utrzymać je w czystości.
conglomerate countertops

Are made of mineral marble. They have bacteriostatic properties,  
are resistant to moisture and are easy to keep clean.

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

dekor buk truflowy
decor truffle beech

dekor dąb złoty
decor golden oak

dekor czarny beton
decor black storm

kolory blatów (laminat)

top colours (laminate)

45,7 cm

60,5 cm

80,5 cm

90,6 cm

110,6 cm

45,7 cm

45,7 cm

45,7 cm

**  otwór na syfon należy wykonać podczas montażu umywalki 
hole for siphon needs to be made during installation of washbasin

* uchwyty i nóżki nie są częścią zestawu, należy je zakupić dodatkowo
   handles and legs are not included, must be purchased separately6



3 głębokości szafek z drzwiami: 15, 22, 45 cm
3 depths of cabinets with doors: 15, 22, 45 cm

dwa sposoby 
montażu półki 

two methods of shelf mounting

kubik podwójny 

można zawiesić 
w pionie  

i w poziomie
double cubic unit can be hung 

vertically and horizontally

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

METRO SYSTEM C30  
głęboka / deep
190-C-03007

9
0

 c
m

30 cm

METRO SYSTEM A30  
płytka / shallow
190-A-03012

30 cm

6
0

 c
m

METRO SYSTEM A30  
głęboka / deep
190-A-03013

6
0

 c
m

30 cm

METRO SYSTEM C30  
płytka / shallow
190-C-03006

9
0
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m

30 cm

METRO SYSTEM A30  
płytka / shallow
190-A-03018

30 cm

6
0

 c
m

METRO SYSTEM A30  
płytka / shallow
190-A-03019

9
0

 c
m

30 cm

kolory kubików 
cubic colours

biały laminat 
white laminate

dekor buk truflowy
decor truffle beech

dekor dąb złoty
decor golden oak

dekor czarny beton
decor black storm

różne 
głębokości 

szafek
do zabudowy każdej 

przestrzeni
various depths cabinets  

to build any space

22 cm

30 cm

40 cm

45 cm

15 cm
22 cm 45 cm

Pasujące do kolekcji płytkie i głębokie kubiki w 4 kolorach są 
świetnym uzupełnieniem szafek zamkniętych. Można je wykorzystać 
do przechowywania podręcznych akcesoriów, ręczników i dekoracji.
The matching shallow and deep cubic units in four colours are a great addition to the 
cabinets. They can be used to store every day accessories, towels or decoration.

kubik A30  
płytki 

shallow

kubik A30  
głęboki 

deep

kubik A30 
głęboki podwójny 
double deep

20 cm

44 cm

44 cm

kubiki w trzech 
wymiarach
są doskonałym uzupełnieniem kolekcji
cubic units coming in three sizes are perfect 
complement to the collection

**  uchwyty i nóżki nie są częścią zestawu, należy je zakupić dodatkowo 
handles and legs are not included, must be purchased separately

15 cm
15 cm

22 cm
22 cm

45 cm
45 cm
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różne możliwości
montażu uchwytów

various mounting options for handles

Możliwość montażu uchwytów w pionie lub w poziome pozwala na swobodne 

korzystanie z szafek na każdej wysokości. Dodatkowym atutem jest rozmieszczenie 

uchwytów według własnych upodobań, dopasowanych do urządzanej przestrzeni.

The possibility of mounting the handles vertically or horizontally allows to easily use the 

cabinets at any height. Additionally advantage is arrangement of handles according to 

your own preferences, matching arranged space.

lakier biały połysk 
lacquer white high gloss

3 wersje  
kolorystyczne szafek
three color options of cabinets

lakier czarny mat 
lacquer black matt

dekor dąb złoty
decor golden oak

In the METRO SYSTEM collection are also cabinets 

dedicated to washbasin.

When choosing, remember to not combine them under 

countertop with other cabinets.

NIE TYLKO MODUŁOWO
NOT ONLY MODULAR

W kolekcji METRO SYSTEM występują również szafki 

dedykowane pod umywalkę meblową.

Wybierając je pamiętaj, żeby nie łączyć ich pod blatem  

z innymi szafkami.

METRO SYSTEM
szafka pod umywalkę meblową, 
1 drzwi 
washbasin cabinet, 1 door

39 × 60 × 22
pasujące umywalki: 1508, 1406
fits to washbasin: 1508, 1406

METRO SYSTEM
szafka pod umywalkę meblową, 
1 drzwi
washbasin cabinet, 1 door

43 × 60 × 30
pasujące umywalki: 9917
fits to washbasin: 9917

47 × 60 × 30
pasujące umywalki: 9915
fits to washbasin: 9915

METRO SYSTEM
szafka pod umywalkę meblową, 
2 szuflady
washbasin cabinet, 2 drawers

60 × 60 × 40
pasujące umywalki: 2422, 2022
fits to washbasin: 2422, 2022

80 × 60 × 40
pasujące umywalki: 2424, 2014
fits to washbasin: 2424, 2014

22 cm

szafki

pod umywalkę meblową
UWAGA: te szafki pasują wyłącznie do umywalki 
meblowej. Nie ma możliwości zastosowania blatu

furniture washbasin cabinets

NOTE: these cabinets fit only to the washbasin 
furniture sink. It is not possible to use a countertop

30 cm

40 cm

* uchwyty i nóżki nie są częścią zestawu, należy je zakupić dodatkowo
   handles and legs are not included, must be purchased separately8



5 kolorów  
uchwytów LATTE
do wyboru w zależności od stylu urządzanej przestrzeni
UWAGA: uchwyty nie są częścią zestawu, należy je zakupić osobno
five LATTE handle colours to choose from, depending on the style of the space to 
be decorated

NOTE: handles are not included, must be purchased separately

LATTE  czarny mat 
black matt

Różne opcje kolorystyczne uchwytów to idealne rozwiązanie, aby wykreować 

indywidualny styl urządzanej przestrzeni. Pięć wersji kolorystycznych: chrom połysk, 

biały połysk, czarny mat, złota miedź i złoty połysk, odpowiednio podkreślą kolor mebli 

wprowadzając do wnętrza wymarzony styl łazienki.

Different handles’ color options are the perfect solution to create individual style for your 

bathroom. Five color versions: chrome gloss, white gloss, black matt, golden copper and 

gold high gloss, accentuate the color of the furniture and give the interior the unique style. 

Meble w połączeniu z nóżkami zyskują 

niepowtarzalny styl. Urządzając łazienkę możemy 

zastosować wyraźne, loftowe nóżki VIVA w 

bieli i czerni lub nieco delikatniejsze, nóżki SKY 

w chromie lub czerni. Dodatkowo montowane 

nóżki na dwa sposoby pozwalają na jeszcze lepsze 

doprecyzowanie wyglądu naszych mebli. 

Combination of cabinets and legs gives a unique 

style. To decorate a bathroom, we can use loft-like 

VIVA legs in white and black or little more delicate 

SKY legs in chrome or black. Additionally legs can 

be mounted in two ways for even more precise look 

of our furniture. 

2 rodzaje nóżek VIVA i SKY
do wyboru w zależności od stylu urządzanej 
przestrzeni
UWAGA: nóżki nie są częścią zestawu,  
należy je zakupić osobno
two types of legs to choose from, depending on the 
style of the space to be decorated

NOTE: feet are not included, must be purchased 
separately

**  otwór na syfon należy wykonać podczas montażu umywalki 
hole for siphon needs to be made during installation of washbasin

* uchwyty i nóżki nie są częścią zestawu, należy je zakupić dodatkowo
   handles and legs are not included, must be purchased separately

LATTE  chrom połysk 
chrome high gloss

LATTE  biały połysk 
white high gloss

LATTE  złota miedź 
golden cooper

LATTE  złoty połysk 
gold high gloss

NEW

NEW

dwa sposoby
montażu nóżek VIVA
two ways of mounting 
VIVA legs2

0
 c

m

1
0

 c
m 2

0
 c

m

1
0

 c
m

1
0

 c
m

VIVA 
nóżka czarna
leg black

VIVA 
nóżka biała
leg white

2
0

 c
m

1
0

 c
m 2

0
 c

m

1
0

 c
m

SKY 
metalowa nóżka chrom
metal leg chrome

SKY 
metalowa nóżka czarna
metal leg black

90°
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kosz 
na bieliznę należy zakupić 
dodatkowo
MO-O-KOS-0010
laundry basket is available separately

w opcji dodatkowej

pojemny kosz 

na bieliznę 

UWAGA: kosz pasuje  
wyłącznie do szafki  
METRO SYSTEM A30 głębokiej
capacious laundry basket  
as an additional option 

NOTE: the basket only fits 
in to the METRO SYSTEM A30 deep cabinet

funkcja wypinania 
kosza  

ułatwia utrzymanie czystości
basket detach function 

facilitates maintaining cleanliness

swobodny dostęp 
do kosza umożliwia

prowadnica
z pełnym wysuwem
free access to the basket is provided 
by a full-extension slide

METRO SYSTEM A30  
190-A-03013

Dużym udogodnieniem w codziennym korzystaniu z łazienki jest ukryty w szafce kosz na bieliznę. 

Prowadnice z pełnym wysuwem, system soft close oraz funkcja wypinania kosza pozwolą na jego 

komfortowe i ciche używanie.

A laundry basket concealed in cabinet is a great convenience in everyday use of the bathroom. 

Full-extension slides, a soft close system and a pull-out function of basket  

allow for comfortable and quiet use. 

PRAKTYCZNY KOSZ NA BIELIZNĘ
PRACTICAL LAUNDRY BASKET

**  otwór na syfon należy wykonać podczas montażu umywalki 
hole for siphon needs to be made during installation of washbasin

* uchwyty i nóżki nie są częścią zestawu, należy je zakupić dodatkowo
   handles and legs are not included, must be purchased separately10



Dodatkowe elementy kolekcji w postaci płytkich szafek sprawdzą się w mało ustawnej przestrzeni. 

Można nimi rozbudować przestrzeń wokół lustra lub zabudować wnękę.

Additional shallow cabinets are useful in a small spaces or a addition to set with mirror cabinets.  

Is a perfect proposition for hiding handy cosmetics useful during the morning toilet.

PŁYTKIE SZAFKI NA PODRĘCZNE AKCESORIA
SHALLOW CABINETS FOR HANDY ACCESSORIES

NEW

6
0

 c
m

30 cm

30 cm

60 cm

60 cm

15 cm

15 cm

15 cm

15 cm
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m

**  otwór na syfon należy wykonać podczas montażu umywalki 
hole for siphon needs to be made during installation of washbasin

* uchwyty i nóżki nie są częścią zestawu, należy je zakupić dodatkowo
   handles and legs are not included, must be purchased separately 11



**  otwór na syfon należy wykonać podczas montażu umywalki 
hole for siphon needs to be made during installation of washbasin

* uchwyty i nóżki nie są częścią zestawu, należy je zakupić dodatkowo
   handles and legs are not included, must be purchased separately12



**  otwór na syfon należy wykonać podczas montażu umywalki 
hole for siphon needs to be made during installation of washbasin

* uchwyty i nóżki nie są częścią zestawu, należy je zakupić dodatkowo
   handles and legs are not included, must be purchased separately 13



ZAPROJEKTUJ DUŻĄ ŁAZIENKĘ 

TO CREATE A LARGE BATHROOM

etapy 
budowania  

tego zestawu 
znajdziesz na stronie obok 

find the stages of building 
this set on the 
opposite page

**  otwór na syfon należy wykonać podczas montażu umywalki 
hole for siphon needs to be made during installation of washbasin

* uchwyty i nóżki nie są częścią zestawu, należy je zakupić dodatkowo
   handles and legs are not included, must be purchased separately14



połącz dwa układy do aranżacji jednego wnętrza
STAGE 3: combine two systems for the arrangement of one interior

ETAP 3:

blat UNI F120 
głęboki / deep

buk truflowy / truffle beech

282-F-12006

ELAN 40 
umywalka nablatowa

countertop basin

1578

METRO SYSTEM D60 
głęboka / deep 

dwie szuflady / two drawers

190-D-06058

METRO SYSTEM B60 
głęboka / deep 

dwie szuflady / two drawers

190-B-06006

STILLA E60 LED 
szafka lustrzana / mirror cabinet 

282-E-06002

2 × METRO SYSTEM B60 
głęboka / deep 

jedna szuflada / one drawer  

190-B-06007

5 × METRO SYSTEM C30
płytka / shallow 

jednodrzwiowa / one door  

190-C-03006

wybierz*
kolor uchwytu
idealny do twojego wnętrza

choose the colour of the handle 
that is ideal for your interior

stwórz zestaw z umywalką i szafką lustrzaną
STAGE 1: create a set with a washbasin and a mirror cabinet

rozbuduj zestaw o dodatkowy układ szafek na drugiej ścianie 
STAGE 2: extend the set with on additional cabinet layout on the other wall

ETAP 1:

ETAP 2:

blat UNI F120 
głęboki / deep

buk truflowy / truffle beech

282-F-12006
* otwór na syfon należy wykonać 

podczas montażu umywalki

* hole for siphon needs to be made 
during installation of washbasin

*

**  otwór na syfon należy wykonać podczas montażu umywalki 
hole for siphon needs to be made during installation of washbasin

* uchwyty i nóżki nie są częścią zestawu, należy je zakupić dodatkowo
   handles and legs are not included, must be purchased separately 15



ZAPROJEKTUJ MAŁĄ ŁAZIENKĘ 

etapy 
budowania  

tego zestawu 
znajdziesz na stronie obok 

find the stages of building 
this set on the 
opposite page

TO CREATE A SMALL BATHROOM

**  otwór na syfon należy wykonać podczas montażu umywalki 
hole for siphon needs to be made during installation of washbasin

* uchwyty i nóżki nie są częścią zestawu, należy je zakupić dodatkowo
   handles and legs are not included, must be purchased separately16



stwórz zestaw z umywalką i szafką lustrzaną
STAGE 1: create a set with a washbasin and a mirror cabinet

ETAP 1:

SALSA E50 + P50 
szafka lustrzana + panel oświetleniowy
mirror cabinet + lighting panel

242-E-05005 + 242-P-05001

blat UNI F60 
głęboki / deep

czarny beton / black storm

125-F-06009
* otwór na syfon należy wykonać 

podczas montażu umywalki

* hole for siphon needs to be made 
during installation of washbasin

ELAN 40 
umywalka nablatowa

countertop basin

1578

METRO SYSTEM D60 
głęboka / deep 

jedna szuflada / one drawer

190-D-06059

wybierz*
kolor uchwytu
idealny do twojego wnętrza

choose the colour of the handle  
that is ideal for your interior

połącz dwa układy do 
aranżacji jednego wnętrza
STAGE 3: combine two systems for 
the arrangement of one interior

ETAP 3:

rozbuduj zestaw o dodatkowy układ szafek na drugiej ścianie 
STAGE 2: extend the set with an additional cabinet layout on the other wall

ETAP 2:

4 × kubik A30 
płytki / shallow 

czarny beton / black storm

125-A-03010

2 × METRO SYSTEM C30
płytka / shallow 

jednodrzwiowa / one door  

190-C-03006

*

**  otwór na syfon należy wykonać podczas montażu umywalki 
hole for siphon needs to be made during installation of washbasin

* uchwyty i nóżki nie są częścią zestawu, należy je zakupić dodatkowo
   handles and legs are not included, must be purchased separately 17



**  otwór na syfon należy wykonać podczas montażu umywalki 
hole for siphon needs to be made during installation of washbasin

* uchwyty i nóżki nie są częścią zestawu, należy je zakupić dodatkowo
   handles and legs are not included, must be purchased separately18



**  otwór na syfon należy wykonać podczas montażu umywalki 
hole for siphon needs to be made during installation of washbasin

* uchwyty i nóżki nie są częścią zestawu, należy je zakupić dodatkowo
   handles and legs are not included, must be purchased separately 19



KOLORYSTYKA
COLOURS

SZAFKI CABINETS

KUBIKI CUBICS
biały laminat (korpus)
white laminate (body)

dekor buk truflowy (korpus)
decor truffle beech (body)

dekor dąb złoty (korpus)
decor golden oak (body)

dekor czarny beton (korpus)
decor black storm (body)

BLATY TOPS

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

dekor buk truflowy
decor truffle beech

dekor dąb złoty
decor golden oak

dekor czarny beton
decor black storm

lakier biały połysk 
(korpus i front)
lacquer white high gloss 
(body and front)

lakier czarny mat NO FINGERPRINT 
(korpus i front)
lacquer black matt NO FINGERPRINT 
(body and front)

dekor dąb złoty 
(korpus i front)
decor golden oak 
(body and front)

blanco
blanco

negro
negro

NEW

**  otwór na syfon należy wykonać podczas montażu umywalki 
hole for siphon needs to be made during installation of washbasin

*  uchwyty i nóżki nie są częścią zestawu, należy je zakupić dodatkowo 
handles and legs are not included, must be purchased separately

LAMINOWANE LAMINATE KONGLOMERATOWE MINERAL COMPOSITE
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METRO SYSTEM
ELEMENTY KOLEKCJI
COLLECTION’S FURNITURE

METRO SYSTEM D50 płytka / shallow
1D0S wisząca szafka podumywalkowa 
wall hung washbasin cabinet

 ×  ×   (cm) 47 × 60 × 30

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

190-D-05062
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer

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

pasująca umywalka
fits to washbasin

VALENCIA NEW 50 – 9915

METRO SYSTEM D60 głęboka / deep
0D1S wisząca szafka podumywalkowa 
wall hung washbasin cabinet

 ×  ×   (cm) 60 × 30 × 45

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

190-D-06059
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer

pasujące umywalki
fits to washbasin

PLAN 60 – 1722

PURO 60 – 3072

VERSO 60 – 1042

ZEEN 60 – 1552

umywalki nablatowe + blat  
countertop basin + top

METRO SYSTEM D45 płytka / shallow
1D0S wisząca szafka podumywalkowa 
wall hung washbasin cabinet

 ×  ×   (cm) 43 × 60 × 30

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

190-D-04505
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer

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

pasujące umywalki
fits to washbasin

VALENCIA NEW 45 – 9917

METRO SYSTEM D60 głęboka / deep
0D2S wisząca szafka podumywalkowa 
wall hung washbasin cabinet

 ×  ×   (cm) 60 × 60 × 40

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

190-D-06060
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer

pasujące umywalki
fits to washbasin

BARCELONA 60 – 2422

OLEX 60 – 2022

METRO SYSTEM D60 głęboka / deep
2D0S wisząca szafka podumywalkowa 
wall hung washbasin cabinet

 ×  ×   (cm) 60 × 60 × 45

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

190-D-06061
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer

pasujące umywalki
fits to washbasin

PLAN 60 – 1722

PURO 60 – 3072

VERSO 60 – 1042

ZEEN 60 – 1552

umywalki nablatowe + blat  
countertop basin + top

METRO SYSTEM D40 płytka / shallow
1D0S wisząca szafka podumywalkowa 
wall hung washbasin cabinet

 ×  ×   (cm) 39 × 60 × 22

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

190-D-04009
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer

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

190-D-04010
czarny lakier / czarny lakier
black lacquer / black lacquer

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

190-D-04011
dąb złoty / dąb złoty
golden oak / golden oak

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

pasujące umywalki
fits to washbasin

TUMMY 40 – 1508

MINI 40 – 1406

METRO SYSTEM D60 głęboka / deep
0D2S wisząca szafka podumywalkowa 
wall hung washbasin cabinet

 ×  ×   (cm) 60 × 60 × 45

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

190-D-06058
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer

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

190-D-06062
czarny lakier / czarny lakier
black lacquer / black lacquer

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

190-D-06063
dąb złoty / dąb złoty
golden oak / golden oak

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

pasujące umywalki
fits to washbasin

PLAN 60 – 1722

PURO 60 – 3072

VERSO 60 – 1042

ZEEN 60 – 1552

umywalki nablatowe + blat  
countertop basin + top

SZAFKI PODUMYWALKOWE
WASHBASIN CABINETS

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

***  otwór na syfon należy wykonać podczas montażu umywalki 
hole for siphon needs to be made during installation of washbasin

**  uchwyty i nóżki nie są częścią zestawu, należy je zakupić dodatkowo 
handles and legs are not included, must be purchased separately

NEW

NEW

NEW

NEW
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METRO SYSTEM D80 głęboka / deep
0D1S wisząca szafka podumywalkowa 
wall hung washbasin cabinet

 ×  ×   (cm) 80 × 30 × 45

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

190-D-08060
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer

pasujące umywalki
fits to washbasin

PLAN 80 – 1724

PURO 80 – 3074

VERSO 80 – 1044

ZEEN 80 – 1554

umywalki nablatowe + blat  
countertop basin + top

METRO SYSTEM D80 głęboka / deep
0D2S wisząca szafka podumywalkowa 
wall hung washbasin cabinet

 ×  ×   (cm) 80 × 60 × 45

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

190-D-08059
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer

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

190-D-08062
czarny lakier / czarny lakier
black lacquer / black lacquer

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

190-D-08063
dąb złoty / dąb złoty
golden oak / golden oak

pasujące umywalki
fits to washbasin

PLAN 80 – 1724

PURO 80 – 3074

VERSO 80 – 1044

ZEEN 80 – 1554

umywalki nablatowe + blat  
countertop basin + topMETRO SYSTEM D80 głęboka / deep

0D2S wisząca szafka podumywalkowa 
wall hung washbasin cabinet

 ×  ×   (cm) 80 × 60 × 40

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

190-D-08061
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer

pasujące umywalki
fits to washbasin

BARCELONA 80 – 2424

OLEX 80 – 2014

METRO SYSTEM A30 głęboka / deep
1D0S wisząca szafka 
wall hung cabinet

 ×  ×   (cm) 30 × 60 × 45

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

190-A-03013
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer

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

190-A-03015
czarny lakier / czarny lakier
black lacquer / black lacquer

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

190-A-03017
dąb złoty / dąb złoty
golden oak / golden oak

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

METRO SYSTEM A30 płytka / shallow
1D0S wisząca szafka 
wall hung cabinet

 ×  ×   (cm) 30 × 60 × 15

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

190-A-03018
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer

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

METRO SYSTEM A30 płytka / shallow
1D0S wisząca szafka 
wall hung cabinet

 ×  ×   (cm) 30 × 60 × 22

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

190-A-03012
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer

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

190-A-03014
czarny lakier / czarny lakier
black lacquer / black lacquer

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

190-A-03016
dąb złoty / dąb złoty
golden oak / golden oak

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

METRO SYSTEM A30 płytka / shallow
1D0S wisząca szafka 
wall hung cabinet

 ×  ×   (cm) 30 × 90 × 15

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

190-A-03019
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer

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

SZAFKI WISZĄCE
WALL HUNG CABINETS

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

***  otwór na syfon należy wykonać podczas montażu umywalki 
hole for siphon needs to be made during installation of washbasin

**  uchwyty i nóżki nie są częścią zestawu, należy je zakupić dodatkowo 
handles and legs are not included, must be purchased separately

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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METRO SYSTEM B80 głęboka / deep
0D1S wisząca szafka pod blat 
wall hung cabinet under top

 ×  ×   (cm) 80 × 30 × 45

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

190-B-08004
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer

METRO SYSTEM B60 głęboka / deep
0D1S wisząca szafka pod blat 
wall hung cabinet under top

 ×  ×   (cm) 60 × 30 × 45

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

190-B-06007
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer

METRO SYSTEM B60 głęboka / deep
0D2S wisząca szafka pod blat 
wall hung cabinet under top

 ×  ×   (cm) 60 × 60 × 45

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

190-B-06006
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer

METRO SYSTEM B80 głęboka / deep
0D2S wisząca szafka pod blat 
wall hung cabinet under top

 ×  ×   (cm) 80 × 60 × 45

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

190-B-08003
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer

METRO SYSTEM A60 płytka / shallow
1D0S wisząca szafka 
wall hung cabinet

 ×  ×   (cm) 60 × 90 × 15

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

190-A-06010
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer

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

METRO SYSTEM A60 płytka / shallow
1D0S wisząca szafka 
wall hung cabinet

 ×  ×   (cm) 60 × 60 × 15

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

190-A-06009
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer

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

METRO SYSTEM C30 głęboka / deep
1D0S wisząca szafka 
wall hung cabinet

 ×  ×   (cm) 30 × 90 × 45

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

190-C-03007
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer

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

190-C-03009
czarny lakier / czarny lakier
black lacquer / black lacquer

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

190-C-03011
dąb złoty / dąb złoty
golden oak / golden oak

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

METRO SYSTEM C60 głęboka / deep
2D0S wisząca szafka z miejscem na mop 
wall hung cabinet with space for a mop

 ×  ×   (cm) 60 × 150 × 45

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

190-C-06003
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer

NEW

METRO SYSTEM C30 płytka / shallow
1D0S wisząca szafka 
wall hung cabinet

 ×  ×   (cm) 30 × 90 × 22

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

190-C-03006
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer

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

190-C-03008
czarny lakier / czarny lakier
black lacquer / black lacquer

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

190-C-03010
dąb złoty / dąb złoty
golden oak / golden oak

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

SZAFKI POD BLAT
CABINETS UNDER TOP

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

***  otwór na syfon należy wykonać podczas montażu umywalki 
hole for siphon needs to be made during installation of washbasin

**  uchwyty i nóżki nie są częścią zestawu, należy je zakupić dodatkowo 
handles and legs are not included, must be purchased separately

KOSZ CARGO  kosz / basket

 ×  ×   (cm) 23 × 41,5× 33

indeks / index
kolor
colour

MO-O-KOS-0010
szary
grey

pasuje wyłącznie do szafki METRO SYSTEM A30 głębokiej 
the basket only fits in to the METRO SYSTEM A30 deep cabinet

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW NEW
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 panel oświetleniowy
SALSA P50 lighting panel

 ×  ×   (cm) 50,4 × 19 × 20

indeks / index
kolor
colour

242-P-05001
biały laminat / chrom połysk 
white laminate / chrome gloss 

pasuje do SALSA E50 / fits to SALSA E50

SALSA E50 szafka lustrzana
1D0S wisząca / wall hung mirror cabinet

 ×  ×   (cm) 50 × 60 × 15

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

242-E-05005
efekt lustra / lustro
mirror effect / mirror

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

do skompletowania z panelem oświetleniowym  
oraz gniazdem meblowym COMBI BOX
possibility to add lighting panel and the COMBI BOX  
furniture outlet

SALSA E60 szafka lustrzana
1D0S wisząca / wall hung mirror cabinet

 ×  ×   (cm) 60 × 60 × 15

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

242-E-06002
biały lakier / lustro
white lacquer / mirror

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

242-E-06008
czarny lakier / lustro
black lacquer / mirror

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

242-E-06009
dąb złoty / lustro
golden oak / mirror

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

242-E-06004
efekt lustra / lustro
mirror effect / mirror

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

do skompletowania z panelem oświetleniowym  
oraz gniazdem meblowym COMBI BOX
possibility to add lighting panel and the COMBI BOX  
furniture outlet

SALSA E80 szafka lustrzana
2D0S wisząca / wall hung mirror cabinet

 ×  ×   (cm) 80 × 60 × 15

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

242-E-08002
czarny lakier / lustro
black lacquer / mirror

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

242-E-08003
dąb złoty / lustro
golden oak / mirror

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

do skompletowania z gniazdem meblowym COMBI BOX
possibility to add the COMBI BOX furniture outlet

  gniazdo meblowe  
z włącznikiem oświetlenia

COMBI BOX furniture socket with light switch

 ×  ×   (cm) 14 × 6,3 × 4,5

indeks / index
kolor
colour

MO-S-ZES-0040
srebrny 
silver 

pasuje do wszystkich szafek lustrzanych z kolekcji SALSA 
fits all the mirror cabinets in the SALSA collection

SALSA E60  
1D0S wisząca / wall hung  

 ×  ×   (cm) 61 × 60 × 20

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

242-E-06005
biały lakier / lustro
white lacquer / mirror 

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

gniazdo meblowe COMBI BOX w komplecie z szafką
COMBI BOX furniture socket complete with cabinet

szafka lustrzana z wbudowanym 
panelem oświetleniowym LED
mirror cabinet with integrated 
LED lighting panel

SZAFKI LUSTRZANE SALSA
MIRROR CABINETS SALSA

NEW

NEW

NEW

NEW
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KUBIK A30 głęboki podwójny/ double deep 
0D0S wisząca szafka 
wall hung cabinet

 ×  ×   (cm) 60 × 30 × 44

indeks / index
kolor: korpus
colour: body

125-A-03021
biały laminat 
white laminate

indeks / index
kolor: korpus
colour: body

125-A-03019
buk truflowy 
truffle beech 

indeks / index
kolor: korpus
colour: body

125-A-03026
dąb złoty 
golden oak 

indeks / index
kolor: korpus
colour: body

125-A-03018
czarny beton 
black storm

KUBIKI
CUBICS

KUBIK A30 głęboki / deep  
0D0S wisząca szafka 
wall hung cabinet

 ×  ×   (cm) 30 × 30 × 44

indeks / index
kolor: korpus
colour: body

125-A-03024
biały laminat 
white laminate

indeks / index
kolor: korpus
colour: body

125-A-03023
buk truflowy 
truffle beech 

indeks / index
kolor: korpus
colour: body

282-A-03016
dąb złoty 
golden oak 

indeks / index
kolor: korpus
colour: body

125-A-03009
czarny beton 
black storm 

NEW

NEW

KUBIK A30 płytka / shallow  
0D0S wisząca szafka 
wall hung cabinet

 ×  ×   (cm) 30 × 30 × 20

indeks / index
kolor: korpus
colour: body

125-A-03025
biały laminat 
white laminate

indeks / index
kolor: korpus
colour: body

125-A-03011
buk truflowy 
truffle beech 

indeks / index
kolor: korpus
colour: body

282-A-03015
dąb złoty 
golden oak 

indeks / index
kolor: korpus
colour: body

125-A-03010
czarny beton 
black storm 

NEW

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

***  otwór na syfon należy wykonać podczas montażu umywalki 
hole for siphon needs to be made during installation of washbasin

**  uchwyty i nóżki nie są częścią zestawu, należy je zakupić dodatkowo 
handles and legs are not included, must be purchased separately 25



UCHWYTY
HANDLES

 uchwyt
LATTE handle

  (cm) 20,2

indeks / index
kolor
colour

190-H-00056
czarny mat 
black matt 

  (cm) 33

indeks / index
kolor
colour

190-H-00061
czarny mat 
black matt 

 uchwyt
LATTE handle

  (cm) 20,2

indeks / index
kolor
colour

190-H-00054
chrom połysk 
chrome high gloss

  (cm) 33

indeks / index
kolor
colour

190-H-00060
chrom połysk 
chrome high gloss

 uchwyt
LATTE handle

  (cm) 20,2

indeks / index
kolor
colour

190-H-00057
złota miedź 
golden copper 

  (cm) 33

indeks / index
kolor
colour

190-H-00062
złota miedź 
golden copper 

 uchwyt
LATTE handle

  (cm) 20,2

indeks / index
kolor
colour

190-H-00058
złoty połysk 
gold high gloss 

  (cm) 33

indeks / index
kolor
colour

190-H-00063
złoty połysk 
gold high gloss

 uchwyt
LATTE handle

  (cm) 20,2

indeks / index
kolor
colour

190-H-00055
biały połysk
white high gloss

  (cm) 33

indeks / index
kolor
colour

190-H-00059
biały połysk
white high gloss

 nóżki z tworzywa
VIVA plastic legs

 ×  ×   (cm) 3,4 × 10 × 6,4

indeks / index
kolor
colour

190-H-00040 (4 szt.)
czarny
black

 ×  ×   (cm) 3,4 × 20 × 6,4

indeks / index
kolor
colour

190-H-00042 (2 szt.)
czarny
black

NEW

NEW

 nóżki z metalu
SKY metal legs

 ×   (cm) 9 × 10 

indeks / index
kolor
colour

001-H-00028 (2 szt.)
czarny
black

 ×   (cm) 9 × 20 

indeks / index
kolor
colour

001-H-00030 (2 szt.)
czarny
black

NEW

NEW

 nóżki z tworzywa
VIVA plastic legs

 ×  ×   (cm) 3,4 × 10 × 6,4

indeks / index
kolor
colour

190-H-00041 (4 szt.)
biały
white

 ×  ×   (cm) 3,4 × 20 × 6,4

indeks / index
kolor
colour

190-H-00043 (2 szt.)
biały
white

NEW

NEW

 nóżki z metalu
SKY metal legs

 ×   (cm) 9 × 10 

indeks / index
kolor
colour

001-H-00027 (2 szt.)
chrom
chrome

 ×   (cm) 9 × 20 

indeks / index
kolor
colour

001-H-00029 (2 szt.)
chrom
chrome

NEW

NEW

NÓŻKI
LEGS

**  otwór na syfon należy wykonać podczas montażu umywalki 
hole for siphon needs to be made during installation of washbasin

* uchwyty i nóżki nie są częścią zestawu, należy je zakupić dodatkowo
   handles and legs are not included, must be purchased separately

NEW

NEW
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**  otwór na syfon należy wykonać podczas montażu umywalki 
hole for siphon needs to be made during installation of washbasin

* uchwyty i nóżki nie są częścią zestawu, należy je zakupić dodatkowo
   handles and legs are not included, must be purchased separately 27



BLAT FORIA 60 głęboki / deep blat / top

 ×  ×   (cm) 60,5 × 1,2 × 45,7

indeks / index
kolor
colour

MZ-K-BLA-0059
blanco
blanco

indeks / index
kolor
colour

MZ-K-BLA-0067
negro 
negro 

BLAT FORIA 80 głęboki / deep blat / top

 ×  ×   (cm) 80,5 × 1,2 × 45,7

indeks / index
kolor
colour

MZ-K-BLA-0060
blanco
blanco

indeks / index
kolor
colour

MZ-K-BLA-0068
negro 
negro 

BLAT FORIA 90 głęboki / deep blat / top

 ×  ×   (cm) 90,6 × 1,2 × 45,7

indeks / index
kolor
colour

MZ-K-BLA-0061
blanco
blanco

indeks / index
kolor
colour

MZ-K-BLA-0069
negro 
negro 

BLAT FORIA 110 głęboki / deep blat / top

 ×  ×   (cm) 110,6 × 1,2 × 45,7

indeks / index
kolor
colour

MZ-K-BLA-0062
blanco
blanco

indeks / index
kolor
colour

MZ-K-BLA-0070
negro 
negro 

BLATY (konglomeratowe)
TOPS (mineral composite)

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

**  otwór na syfon należy wykonać podczas montażu umywalki 
hole for siphon needs to be made during installation of washbasin

* uchwyty i nóżki nie są częścią zestawu, należy je zakupić dodatkowo
   handles and legs are not included, must be purchased separately28



BLAT UNI F60 płytki / shallow  blat / top

 ×  ×   (cm) 60 × 2,5 × 23

indeks / index
kolor
colour

125-F-06007
biały lakier (MDF)
white lacquer (MDF)

indeks / index
kolor
colour

125-F-06008
buk truflowy 
truffle beech 

indeks / index
kolor
colour

282-F-06008
dąb złoty 
golden oak

indeks / index
kolor
colour

125-F-06010
czarny beton 
black storm 

BLAT UNI F60 głęboki / deep  blat / top

 ×  ×   (cm) 60 × 2,5 × 46

indeks / index
kolor
colour

282-F-06007
biały lakier (MDF)
white lacquer (MDF)

indeks / index
kolor
colour

282-F-06006
buk truflowy 
truffle beech 

indeks / index
kolor
colour

282-F-06005
dąb złoty 
golden oak

indeks / index
kolor
colour

125-F-06009
czarny beton 
black storm 

BLAT UNI F120 głęboki / deep  blat / top

 ×  ×   (cm) 120 × 2,5 × 46

indeks / index
kolor
colour

125-F-12023
biały lakier (MDF)
white lacquer (MDF)

indeks / index
kolor
colour

282-F-12006
buk truflowy 
truffle beech 

indeks / index
kolor
colour

 282-F-12005
dąb złoty 
golden oak

indeks / index
kolor
colour

125-F-12021
czarny beton 
black storm 

BLAT UNI F80 głęboki / deep blat / top

 ×  ×   (cm) 80 × 2,5 × 46

indeks / index
kolor
colour

282-F-08004
biały lakier (MDF)
white lacquer (MDF)

indeks / index
kolor
colour

282-F-08003
buk truflowy 
truffle beech 

indeks / index
kolor
colour

 282-F-08002
dąb złoty 
golden oak

indeks / index
kolor
colour

125-F-08007
czarny beton 
black storm 

BLAT UNI F90 głęboki / deep  blat / top

 ×  ×   (cm) 90 × 2,5 × 46

indeks / index
kolor
colour

125-F-09002
biały lakier (MDF)
white lacquer (MDF)

indeks / index
kolor
colour

125-F-09001
buk truflowy 
truffle beech 

indeks / index
kolor
colour

282-F-09003
dąb złoty 
golden oak

indeks / index
kolor
colour

125-F-09003
czarny beton 
black storm 

BLAT UNI F30 płytki / shallow blat / top

 ×  ×   (cm) 30 × 2,5 × 23

indeks / index
kolor
colour

125-F-03001
biały lakier (MDF)
white lacquer (MDF)

indeks / index
kolor
colour

125-F-03002
buk truflowy 
truffle beech 

indeks / index
kolor
colour

282-F-03001
dąb złoty 
golden oak

indeks / index
kolor
colour

125-F-03006
czarny beton 
black storm 

BLAT UNI F30 głęboki / deep blat / top

 ×  ×   (cm) 30 × 2,5 × 46

indeks / index
kolor
colour

125-F-03003
biały lakier (MDF)
white lacquer (MDF)

indeks / index
kolor
colour

125-F-03004
buk truflowy 
truffle beech 

indeks / index
kolor
colour

282-F-03002
dąb złoty 
golden oak

indeks / index
kolor
colour

125-F-03005
czarny beton 
black storm 

BLATY (laminowane)
TOPS (laminate)

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

**  otwór na syfon należy wykonać podczas montażu umywalki 
hole for siphon needs to be made during installation of washbasin

* uchwyty i nóżki nie są częścią zestawu, należy je zakupić dodatkowo
   handles and legs are not included, must be purchased separately

NEW

   
wspornik do blatów

WSPORNIK table top bracket

 ×  ×   (cm) 40 × 13

indeks / index
kolor
colour

MO-L-ZSK-0006
chrom 
chrome 
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NOEL  umywalka nablatowa
ceramiczna / ceramic  countertop basin

 ×   (cm) 36 × 11

indeks / index NOEL – 5028

ISLA  umywalka nablatowa
ceramiczna / ceramic  countertop basin

 ×  ×   (cm) 48,5 × 12,5 × 36,5

indeks / index ISLA – 5050

CORSE  umywalka nablatowa
ceramiczna / ceramic  countertop basin

 ×  ×   (cm) 60 × 11 × 35

indeks / index CORSE – 5082

CARIA  umywalka nablatowa
ceramiczna / ceramic  countertop basin

 ×  ×   (cm) 39 × 13 × 39

indeks / index CARIA – 5048

VIENETO  umywalka nablatowa
ceramiczna / ceramic  countertop basin

 ×  ×   (cm) 50 × 14 × 39

indeks / index VIENETO – 5060

TERAMO  umywalka nablatowa
ceramiczna / ceramic  countertop basin

 ×  ×   (cm) 50 × 14 × 39

indeks / index TERAMO – 5070

BOLIA  umywalka nablatowa
ceramiczna / ceramic  countertop basin

 ×   (cm) 41 × 12,5

indeks / index BOLIA – 5038

*  brak korka w zestawie z umywalką 
no plug included with the washbasin

UMYWALKI NABLATOWE
COUNTERTOP BASINS

ELAN  umywalka nablatowa
ceramiczna / ceramic  countertop basin

 ×  ×   (cm) 40 × 10 × 40

indeks / index ELAN 40 – 1578

 ×  ×   (cm) 60 × 10 × 40

indeks / index ELAN 60 – 1572

**  otwór na syfon należy wykonać podczas montażu umywalki 
hole for siphon needs to be made during installation of washbasin

* uchwyty i nóżki nie są częścią zestawu, należy je zakupić dodatkowo
   handles and legs are not included, must be purchased separately30



PLAN  umywalka meblowa
ceramiczna / ceramic  inner washbasin

 ×  ×   (cm) 60 × 2 × 46

indeks / index PLAN 60 – 1722

 ×  ×   (cm) 80 × 2 × 46

indeks / index PLAN 80 – 1724

OLEX         umywalka meblowa
konglomeratowa / mineral composite     inner washbasin

 ×  ×   (cm) 60 × 6 × 40

indeks / index OLEX 60 – 2022

 ×  ×   (cm) 80 × 6 × 40

indeks / index OLEX 80 – 2014

ZEEN         umywalka meblowa
konglomeratowa / mineral composite     inner washbasin

 ×  ×   (cm) 60 × 6 × 46

indeks / index ZEEN 60 – 1552

 ×  ×   (cm) 80 × 6 × 46

indeks / index ZEEN 80 – 1554

PURO  umywalka meblowa
szklana / glass  inner washbasin

 ×  ×   (cm) 61 × 2 × 46

indeks / index PURO 60 – 3072

 ×  ×   (cm) 81 × 2 × 46

indeks / index PURO 80 – 3074

VALENCIA NEW  umywalka meblowa
ceramiczna / ceramic  inner washbasin

 ×  ×   (cm) 45 × 10 × 32

indeks / index VALENCIA 45 – 9917

 ×  ×   (cm) 48 × 10 × 31

indeks / index VALENCIA 50 – 9915

TUMMY  umywalka meblowa
ceramiczna / ceramic  inner washbasin

 ×  ×   (cm) 40 × 9 × 29

indeks / index TUMMY 40 – 1508

MINI  umywalka meblowa
ceramiczna / ceramic  inner washbasin

 ×  ×   (cm) 40 × 8 × 22

indeks / index MINI 40 – 1406

BARCELONA  umywalka meblowa
ceramiczna / ceramic  inner washbasin

 ×  ×   (cm) 62 × 5 × 41

indeks / index BARCELONA 60 – 2422

 ×  ×   (cm) 81 × 5 × 40

indeks / index BARCELONA 80 – 2424

VERSO  umywalka meblowa
ceramiczna / ceramic  inner washbasin

 ×  ×   (cm) 61 × 7 × 46

indeks / index VERSO 60 – 1042

 ×  ×   (cm) 81 × 7 × 46

indeks / index VERSO 80 – 1044

***  z uwagi na materiał wykonania, wymiary umywalek mogą się nieznacznie różnić od wartości podanych w tabelach 
due to the material used, the dimensions of the washbasins may slightly vary from the values given in the tables

UMYWALKI MEBLOWE
INNER WHASBASINS

**  otwór na syfon należy wykonać podczas montażu umywalki 
hole for siphon needs to be made during installation of washbasin

*  uchwyty i nóżki nie są częścią zestawu, należy je zakupić dodatkowo 
handles and legs are not included, must be purchased separately
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**  otwór na syfon należy wykonać podczas montażu umywalki 
hole for siphon needs to be made during installation of washbasin

* uchwyty i nóżki nie są częścią zestawu, należy je zakupić dodatkowo
   handles and legs are not included, must be purchased separately32



**  otwór na syfon należy wykonać podczas montażu umywalki 
hole for siphon needs to be made during installation of washbasin

* uchwyty i nóżki nie są częścią zestawu, należy je zakupić dodatkowo
   handles and legs are not included, must be purchased separately 33



Propozycje konfiguracji szafek z kolekcji METRO SYSTEM
Proposed configurations of METRO SYSTEM cabinets

**  otwór na syfon należy wykonać podczas montażu umywalki 
hole for siphon needs to be made during installation of washbasin

* uchwyty i nóżki nie są częścią zestawu, należy je zakupić dodatkowo
   handles and legs are not included, must be purchased separately34



**  otwór na syfon należy wykonać podczas montażu umywalki 
hole for siphon needs to be made during installation of washbasin

* uchwyty i nóżki nie są częścią zestawu, należy je zakupić dodatkowo
   handles and legs are not included, must be purchased separately 35
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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

nas.meble nas_meblenas_meble_lazienkowe

www.nas-meble.pl

Oznaczone produkty FSC® są wytworzone z komponentów  

z certyfikowanych źródeł. Pozostałe produkty są dostępne  

z certyfikatem FSC® na życzenie klienta.

Marked FSC® products are made of components  

from  certified sources. Other products are available  

with FSC® certification  n customer request.


