
m e b l e  ł a z i e n k o w e

KOLEKCJE 
mebli łazienkowych





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 modułowych
modular furniture collection

STILLA



WYRÓŻNIKI
KOLEKCJI

KEY
FEATURES

MEBLE
MODUŁOWE
możliwość dowolnej
konfiguracji

MODULAR
FURNITURE
any configuration
possible

MEBLE
WISZĄCE
nowoczesny styl
wnętrza

HANGING
FURNINTURE
modern interior
style

SOFT CLOSE
system cichego 
domykania

SOFT CLOSE
silent closing
system

LAKIEROWANE
BOKI I FRONTY
podwyższony standard
mebla

LACQUERED
SIDES AND FRONTS
higher furniture
standard

FRONT MDF
trwały i odporny

FRONT MDF
durable and resistant

PODWYŻSZONY
STANDARD SZUFLAD
metalowe boki, wysokiej
jakości prowadnice

HIGHER
STANDARD OF DRAWERS
metal sides, high quality
drawer runners

RÓŻNE OPCJE
KOLORYSTYCZNE
w kolekcji

VARIOUS COLOR
OPTIONS
in the collection

RÓŻNE KOLORY
NÓŻEK

VARIOUS OPTIONS
OF LEGS COLOUR
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*  otwór na syfon należy wykonać podczas montażu umywalki 
hole for siphon needs to be made during installation of washbasin 3



FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIA
Modułowe meble STILLA dają nieograniczone możliwości, dzięki czemu w łatwy sposób można 

łączyć ze sobą moduły w funkcjonalne zestawy. Pokryte światłoutwardzalnym lakierem korpusy 

i fronty, doskonale prezentują się z blendą białą, czarną lub w kolorze buku truflowego. Kolekcja 

STILLA zaskakuje ilością praktycznych rozwiązań. Metalowe boki szuflad, system soft close 

czy frezowane uchwyty znacznie podnoszą komfort użytkowania. Drzwi w szafkach można 

zamontować tak, aby otwierały się na prawą lub lewą stronę.

180 °

wybór między

płytkimi i głębokimi 
szafkami

choice between shallow 
and deep cabinets

dowolny układ 
szafek 
możliwy przez obrót o 180°
free arrangement of cabinets possible 
by 180° rotation

frezowane uchwyty
milled handles

głębokie szuflady
deep drawers

do wyboru

różne modele 
umywalek 

various washbasin 
models available

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

swobodny dostęp 
do kosza umożliwia

prowadnica
z pełnym wysuwem

free access to the basket is provided 
by a full-extension slide

wzmocniona konstrukcja
metalowe boki szuflad, udźwig do 30 kg
reinforced construction metal sides  
of drawers – metalbox lifting, capacity up to 30 kg 

system  
soft close

zapewniający  
ciche i łagodne  

domykanie szuflad
drawers equipped  

with soft-close system

swobodny dostęp 
prowadnica z pełnym wysuwem
easy access full-extension slide

trwałe i solidne 
fronty z MDF

odporne na uszkodzenia  
i długotrwałą eksploatację

durable and solid MDF fronts  
resistant to damage and long-term using

wersja

PREMIUM

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

uniwersalne drzwi 
otwierane na 

lewą lub  
prawą stronę

reversible door:  
left or right
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FUNCTIONAL SOLUTIONS
Modular furniture STILLA offers unlimited possibilities, so it is easy to combine modules 

into functional sets. Front and bodies are covered with light-cured lacquer and it looks 

great with a white, black or truffle beech color blends.

STILLA collection surprises with plenty of practical solutions. Metal sides of drawers,  

soft close system or milled handles significantly increas comfort of using. It is possible to 

mount door in cabinets on right or left side.

lakier biały połysk 
lacquer white high gloss

dekor buk truflowy
decor truffle beech

dekor czarny beton
decor black storm

kolory blend  
panel colours

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  
STILLA A30 głębokiej
capacious laundry basket  
as an additional option 

NOTE: the basket only fits 
in to the STILLA A30 deep cabinet

w komplecie do każdej 
szafki dołączone są

blendy w 3 kolorach 
do wyboru
each cabinet comes complete 
with strips in 3 colours to choose from

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
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MODUŁOWE CECHY KOLEKCJI
Największą zaletą kolekcji STILLA jest MODUŁOWOŚĆ, dzięki której można stworzyć 

niezliczoną ilość kombinacji mebli optymalnie dopasowanych do przestrzeni i potrzeb 

użytkowników. Jedynym ograniczeniem jest tylko wyobraźnia! 

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

STILLA B60

282-B-06003

STILLA D60

282-D-06007

STILLA D60

282-D-06007

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

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

MODULAR 
FEATURES  
OF THE COLLECTION
The biggest advantage of the STILLA 

collection is MODULARITY, which 

helps create countless combinations of 

furniture optimally adapted to the space 

and needs of users. The only limitation 

is your imagination!

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

45,7 cm

60,5 cm

80,5 cm

90,6 cm

110,6 cm

45,7 cm

45,7 cm

45,7 cm

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)

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.

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.
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STILLA C30  
głęboka / deep
282-C-03001

180 °

szafki z drzwiami typu A i C 

można obrócić o 180° 
konstrukcja szafek z drzwiami  

pozwala na ich zawieszenie w dwóch 
pozycjach i montaż tak, aby otwierały się 

na lewą lub prawą stronę

cabinets with doors type A and C can be rotated 180°

construction of cabinets with door allows hanging 
them in two positions, so it opens to right or left side

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

dwa sposoby 
montażu półki 

two ways of shelf mounting

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

9
0

 c
m

30 cm

STILLA A30  
płytka / shallow
282-A-03002

30 cm

6
0

 c
m

STILLA A30  
głęboka / deep
282-A-03001

6
0

 c
m

30 cm

STILLA C30  
płytka / shallow
282-C-03002

9
0

 c
m

30 cm

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

STILLA A30  
płytka / shallow
282-A-03008

30 cm

6
0

 c
m

STILLA C30  
płytka / shallow
282-C-03005

9
0

 c
m

30 cm

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

20 cm

44 cm

44 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

3 głębokości szafek z drzwiami: 15, 22, 45 cm
Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum

15 cm
15 cm

22 cm
22 cm

45 cm
45 cm
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STILLA shallow cabinets fit perfectly into 

any space. This solution works not only in 

combination with mirrors, but also as a separate 

cabinets for accessories.

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

PŁYTKIE SZAFKI NA PODRĘCZNE AKCESORIA
SHALLOW CABINETS FOR HANDY ACCESSORIES

NEW

Płytkie szafki STILLA idealnie wpasują się w każdą 

przestrzeń.  To rozwiązanie sprawdzi się nie tylko 

w komplecie z lustrami, ale także jako osobna 

zabudowa na akcesoria.

6
0

 c
m

30 cm

30 cm

60 cm

60 cm

15 cm

15 cm

15 cm

15 cm

9
0

 c
m

6
0

 c
m

9
0

 c
m

**  otwór na syfon należy wykonać podczas montażu umywalki 
hole for siphon needs to be made during installation of washbasin8



blendy  
w 3 kolorach  

w komplecie
panels in 3 colours included

STILLA collection is not only modular furniture. It also includes single cabinets with  

a dedicated furniture sink.  

When choosing, remember to not combine them under countertop with other cabinets.

NIE TYLKO MODUŁOWO
NOT ONLY MODULAR

Kolekcja STILLA to nie tylko meble modułowe. Znajdziesz w niej także  

pojedyncze szafki z dedykowaną umywalką meblową.

Wybierając je pamiętaj, żeby nie łączyć ich pod blatem z innymi szafkami.

estetyczne

szklane półki
z możliwością regulacji wysokości

aesthetic glass shelves height adjustable

ozdobna blenda
podkreślająca charakter urządzanej 

przestrzeni oraz zapobiegająca 
wypadaniu kosmetyków

ornamental cover emphasize character of 
designed space and prevents emphasizes 

nature of designed space and prevents 
cosmetics falling out

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

dużo miejsca  
do przechowywania kosmetyków  

i akcesoriów łazienkowych
plenty of space to store cosmetics  

and bathroom accessories

zawieszka  
o podwyższonym 
standardzie
z możliwością regulacji podczas 
montażu – z estetyczną, 
chromowaną maskownicą
premium hanging bracket adjustable  
during installation – with aesthetic,  
chrome-plated cover 

odporny,

światłoutwardzalny 

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

STILLA
szafka pod umywalkę meblową, 1 drzwi 
washbasin cabinet, 1 door

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

STILLA
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

STILLA
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

washbasin cabinets

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

30 cm

40 cm

180 °
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ZAPROJEKTUJ MAŁĄ ŁAZIENKĘ 

etapy 
budowania  

tego zestawu 
znajdziesz na stronie obok 

find the stages of building 
this set on the 
opposite page

DESIGN A SMALL BATHROOM

*  otwór na syfon należy wykonać podczas montażu umywalki 
hole for siphon needs to be made during installation of washbasin10



kubik A30 głęboki / deep 
czarny beton / black storm

125-A-03009

kubik A30 
głęboki / deep 
biały / white

125-A-03024

STILLA A30 głęboka / deep 
jednodrzwiowa / one door

282-A-03001

stwórz zestaw z umywalką
STAGE 1: create a set with a washbasin

dodaj kolejne elementy 
STAGE 2: add further elements

uzupełnij zestaw mebli o płytkie kubiki
STAGE 3: complete the furniture set with a shallow cubic units

ETAP 1:

ETAP 2:

ETAP 3:

STILLA D60 
głęboka / deep 

jedna szuflada / one drawer

282-D-06007

kubik A30 płytki / shallow 
czarny beton / black storm

125-A-03010

kubik A30 płytki / shallow 
biały / white

125-A-03025

biała  
w komplecie z szafką

white panel complete  
with cabinet

biały blat UNI F90*  
głęboki / deep

125-F-09002
* 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

biała  
w komplecie z szafką

white panel complete  
with cabinet
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stwórz zestaw z umywalką
STAGE 1: create a set with a washbasin

ETAP 1:

etapy 
budowania  
tego zestawu 
znajdziesz poniżej 

you can find the stages of 
building this set below

ELAN 40 
umywalka nablatowa

countertop basin

1578

wybierz  

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

STILLA D60 
głęboka / deep 
dwie szuflady / two drawers

282-D-06006

2 × STILLA A30 głęboka / deep 
jednodrzwiowa / one door  

282-A-03001

ZAPROJEKTUJ DUŻĄ ŁAZIENKĘ 

w komplecie z szafką

blendy 
w kolorze buku truflowego

the cabinet comes  
with truffle beech panel

DESIGN A LARGE BATHROOM

*  otwór na syfon należy wykonać podczas montażu umywalki 
hole for siphon needs to be made during installation of washbasin12



uzupełnij zestaw o szafki wiszące
STAGE 2: complete the set with hunging cabinets

ETAP 2:

rozbuduj zestaw o dodatkowy układ szafek, jeśli masz na to miejsce 
STAGE 3: expand your set with an additional cabinets layout if you have room for it

ETAP 3:

STILLA A30 płytki / shallow 
jednodrzwiowa / one door

282-A-03002

w komplecie z szafką

blendy 
w kolorze buku truflowego

the cabinet comes  
with truffle beech panel

kubik A30 
głęboki podwójny 

double deep 

buk truflowy 
truffle beech

125-A-03019

STILLA C30 głęboka / deep 
biały / white

282-C-03001

w opcji dodatkowej  

pojemny kosz 
na bieliznę

capacious laundry basket 
as an additional option 
MO-O-KOS-0010

blat UNI F60 
głęboki / deep 

buk truflowy 
truffle beech

282-F-06006

STILLA A30 głęboka / deep 
jednodrzwiowa / one door  

282-A-03001
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*  otwór na syfon należy wykonać podczas montażu umywalki 
hole for siphon needs to be made during installation of washbasin14



*  otwór na syfon należy wykonać podczas montażu umywalki 
hole for siphon needs to be made during installation of washbasin 15



KOLORYSTYKA
COLOURS

dekor buk truflowy 
(blenda)
decor truffle beech 
(panel)

dekor czarny beton 
(blenda)
decor black storm 
(panel)

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

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

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

lakier biały połysk 
(blenda)
lacquer white high gloss 
(panel)

*  w komplecie z szafką blendy w trzech kolorach 
cabinet includes covers in three color options16



lakier biały połysk 
(korpus)
lacquer white high gloss 
(body)

lustro 
(front)
mirror 
(front)

dekor buk truflowy 
(panel)
decor truffle beech 
(panel)

KUBIKI CUBICS

SZAFKI LUSTRZANE MIRROR CABINETS

blanco
blanco

negro
negro

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

biały laminat 
(korpus)
white laminate 
(body)

dekor buk truflowy
decor truffle beech

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

dekor dąb złoty
decor golden oak

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

dekor czarny beton
decor black storm

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

BLATY TOPS NEW

LAMINOWANE LAMINATE KONGLOMERATOWE MINERAL COMPOSITE
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STILLA
ELEMENTY KOLEKCJI
COLLECTION’S FURNITURE

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

SZAFKI PODUMYWALKOWE
WASHBASIN CABINETS

*  w komplecie z szafką blendy w trzech kolorach 
cabinet includes covers in three color options

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

 ×  ×   (cm) 60× 60 × 45

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

kolor: blenda 
colour: panel

282-D-06006
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

biały lakier / buk truflowy / czarny beton
white lacquer / truffle beech / black storm

pasujące umywalki
fits to washbasin

PLAN 60 – 1722

PURO 60 – 3072

VERSO 60 – 1042

ZEEN 60 – 1552

umywalki nablatowe + blat  
countertop basin + top

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

 ×  ×   (cm) 60 × 60 × 40

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

kolor: blenda 
colour: panel

190-D-06057
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

biały lakier / buk truflowy / czarny beton
white lacquer / truffle beech / black storm

pasujące umywalki
fits to washbasin

BARCELONA 60 – 2422

OLEX 60 – 2012

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

 ×  ×   (cm) 60 × 30 × 45

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

kolor: blenda 
colour: panel

282-D-06007
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

biały lakier / buk truflowy / czarny beton
white lacquer / truffle beech / black storm

pasujące umywalki
fits to washbasin

PLAN 60 – 1722

PURO 60 – 3072

VERSO 60 – 1042

ZEEN 60 – 1552

umywalki nablatowe + blat  
countertop basin + top

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

 ×  ×   (cm) 39 × 60 × 22

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

kolor: blenda 
colour: panel

282-D-04008
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

biały lakier / buk truflowy / czarny beton
white lacquer / truffle beech / black storm

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

pasujące umywalki
fits to washbasin

TUMMY 40 – 1508

MINI 40 – 1406

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

 ×  ×   (cm) 43 × 60 × 30

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

kolor: blenda 
colour: panel

190-D-04504
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

biały lakier / buk truflowy / czarny beton
white lacquer / truffle beech / black storm

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

pasująca umywalka
fits to washbasin

VALENCIA NEW 45 – 9917

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

 ×  ×   (cm) 47 × 60 × 30

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

kolor: blenda 
colour: panel

190-D-05061
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

biały lakier / buk truflowy / czarny beton
white lacquer / truffle beech / black storm

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

pasująca umywalka
fits to washbasin

VALENCIA NEW 50 – 9915
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*  wymiary szafek zaokrąglono do pełnych centymetrów 
the dimensions of cabinets were rounded to the nearest centimetres

SZAFKI WISZĄCE
WALL HUNG CABINETS

*  w komplecie z szafką blendy w trzech kolorach 
cabinet includes covers in three color options

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

 ×  ×   (cm) 60 × 60 × 45

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

kolor: blenda 
colour: panel

282-D-06008
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

biały lakier / buk truflowy / czarny beton
white lacquer / truffle beech / black storm

pasujące umywalki
fits to washbasin

PLAN 60 – 1722

PURO 60 – 3072

VERSO 60 – 1042

ZEEN 60 – 1552

umywalki nablatowe + blat  
countertop basin + top

STILLA D80 głęboka / deep  
0D1S wisząca szafka podumywalkowa 
wall hung washbasin cabinet

 ×  ×   (cm) 80 × 30 × 45

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

kolor: blenda 
colour: panel

282-D-08005
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

biały lakier / buk truflowy / czarny beton
white lacquer / truffle beech / black storm

pasujące umywalki
fits to washbasin

PLAN 80 – 1724

PURO 80 – 3074

VERSO 80 – 1044

ZEEN 80 – 1554

umywalki nablatowe + blat  
countertop basin + top

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

 ×  ×   (cm) 80 × 60 × 45

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

kolor: blenda 
colour: panel

282-D-08004
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

biały lakier / buk truflowy / czarny beton
white lacquer / truffle beech / black storm

pasujące umywalki
fits to washbasin

PLAN 80 – 1724

PURO 80 – 3074

VERSO 80 – 1044

ZEEN 80 – 1554

umywalki nablatowe + blat  
countertop basin + top

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

 ×  ×   (cm) 80 × 60 × 40

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

kolor:  
colour: panel

190-D-08058
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

biały lakier / buk truflowy / czarny beton
white lacquer / truffle beech / black storm

pasujące umywalki
fits to washbasin

BARCELONA 80 – 2424

OLEX 80 – 2014

STILLA A30 płytka / shallow  
1D0S wisząca szafka 
wall hung cabinet

 ×  ×   (cm) 30 × 60 × 22

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

kolor: blenda 
colour: panel

282-A-03002
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

biały lakier / buk truflowy / czarny beton
white lacquer / truffle beech / black storm

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

STILLA A30 głęboka / deep  
1D0S wisząca szafka 
wall hung cabinet

 ×  ×   (cm) 30 × 60 × 45

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

kolor: blenda 
colour: panel

282-A-03001
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

biały lakier / buk truflowy / czarny beton
white lacquer / truffle beech / black storm

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

STILLA A30 płytka / shallow  
1D0S wisząca szafka 
wall hung cabinet

 ×  ×   (cm) 30 × 60 × 15

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

kolor: blenda 
colour: panel

282-A-03008
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

biały lakier / buk truflowy / czarny beton
white lacquer / truffle beech / black storm

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

STILLA A60 płytka / shallow  
1D0S wisząca szafka 
wall hung cabinet

 ×  ×   (cm) 60 × 60 × 15

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

kolor:  
colour: panel

282-A-06008
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

biały lakier / buk truflowy / czarny beton
white lacquer / truffle beech / black storm

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

NEW

NEW
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STILLA 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

kolor:  
colour: panel

282-B-08002
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

biały lakier / buk truflowy / czarny beton
white lacquer / truffle beech / black storm

STILLA 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

kolor:  
colour: panel

282-B-06003
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

biały lakier / buk truflowy / czarny beton
white lacquer / truffle beech / black storm

STILLA 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

kolor:  
colour: panel

190-B-06005
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

biały lakier / buk truflowy / czarny beton
white lacquer / truffle beech / black storm

STILLA 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

kolor:  
colour: panel

190-B-08002
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

biały lakier / buk truflowy / czarny beton
white lacquer / truffle beech / black storm

STILLA C30 głęboka / deep  
1D0S wisząca szafka 
wall hung cabinet

 ×  ×   (cm) 30 × 90 × 45

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

kolor:  
colour: panel

282-C-03001
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

biały lakier / buk truflowy / czarny beton
white lacquer / truffle beech / black storm

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

STILLA C30 płytka / shallow  
1D0S wisząca szafka 
wall hung cabinet

 ×  ×   (cm) 30 × 90 × 22

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

kolor:  
colour: panel

282-C-03002
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

biały lakier / buk truflowy / czarny beton
white lacquer / truffle beech / black storm

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

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

*  w komplecie z szafką blendy w trzech kolorach 
cabinet includes covers in three color options 

STILLA C30 płytka / shallow  
1D0S wisząca szafka 
wall hung cabinet

 ×  ×   (cm) 30 × 90 × 15

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

kolor: blenda 
colour: panel

282-C-03005
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

biały lakier / buk truflowy / czarny beton
white lacquer / truffle beech / black storm

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

STILLA C60 głęboka / deep  
4D0S wisząca szafka z miejscem na mop 
wall hung cabinet with space for a mop

 ×  ×   (cm) 60 × 150 × 44

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

kolor:  
colour: panel

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

biały lakier / buk truflowy / czarny beton
white lacquer / truffle beech / black storm

STILLA C60 płytka / shallow  
1D0S wisząca szafka 
wall hung cabinet

 ×  ×   (cm) 60 × 90 × 15

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

kolor: blenda 
colour: panel

282-C-06004
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

biały lakier / buk truflowy / czarny beton
white lacquer / truffle beech / black storm

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

SZAFKI POD BLAT
CABINETS UNDER TOP

KOSZ CARGO  kosz / basket

 ×  ×   (cm) 23 × 41,5× 33

indeks / index
kolor
colour

MO-O-KOS-0010
szary
grey

pasuje wyłącznie do szafki Stilla A30 głębokiej 
the basket only fits in to the STILLA A30 deep cabinet

NEWNEW

NEW

20



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

STILLA E60 LED 
1D0S wisząca  
wall hung 

 ×  ×   (cm) 60 × 60 × 20

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

282-E-06002
biały lakier, buk truflowy / lustro
white lacquer, truffle beech / mirror

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

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

STILLA E80 LED 
2D0S wisząca  
wall hung 

 ×  ×   (cm) 80 × 60 × 20

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

282-E-08002
biały lakier, buk truflowy / lustro
white lacquer, truffle beech / mirror

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

STILLA E60  
1D0S wisząca szafka lustrzana 
wall hung mirror cabinet

 ×  ×   (cm) 60 × 60 × 15

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

282-E-06001
biały lakier, buk truflowy / lustro
white lacquer, truffle beech / mirror

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

STILLA E80  
2D0S wisząca szafka lustrzana 
wall hung mirror cabinet

 ×  ×   (cm) 80 × 60 × 15

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

282-E-08001
biały lakier, buk truflowy / lustro
white lacquer, truffle beech / mirror

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

KUBIKI
CUBICS

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

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 

KUBIK A30 płytki / 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

NEW

NEW
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NÓŻKI
LEGS

 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

*  otwór na syfon należy wykonać podczas montażu umywalki 
hole for siphon needs to be made during installation of washbasin 23



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 washbasin24



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

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)

   
wspornik do blatów

WSPORNIK table top bracket

 ×  ×   (cm) 40 × 13

indeks / index
kolor
colour

MO-L-ZSK-0006
chrom 
chrome 

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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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

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

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

*  otwór na syfon należy wykonać podczas montażu umywalki 
hole for siphon needs to be made during installation of washbasin26



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

27



Propozycje konfiguracji szafek z kolekcji STILLA
Proposed configurations of STILLA cabinets

*  otwór na syfon należy wykonać podczas montażu umywalki 
hole for siphon needs to be made during installation of washbasin28



*  otwór na syfon należy wykonać podczas montażu umywalki 
hole for siphon needs to be made during installation of washbasin 29



Propozycje konfiguracji szafek z kolekcji STILLA
Proposed configurations of STILLA cabinets

*  otwór na syfon należy wykonać podczas montażu umywalki 
hole for siphon needs to be made during installation of washbasin30
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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

2



**  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

5



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

 c
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

7



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

9
0

 c
m

6
0

 c
m

9
0

 c
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

24



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

26



**  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





m e b l e  ł a z i e n k o w e

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

EMPOLI
kolekcja mebli łazienkowych
bathroom furniture collection

NEW



WYRÓŻNIKI
KOLEKCJI

KEY
FEATURES

MEBLE
WISZĄCE
nowoczesny styl
wnętrza

HANGING
FURNINTURE
modern interior
style

SOFT CLOSE
system cichego 
domykania 
(w wybranych szafkach)

SOFT CLOSE
silent closing
system 
(in selected cabinets)

LAKIER
ŚWIATŁOUTWARDZALNY
w wybranych wersjach 
kolorystycznych

LACQUER
LIGHT-CURED
in selected
colors

UV

* uchwyty nie są częścią zestawu, należy zakupić je dodatkowo
   handles are not included to cabinet, need to be order separately

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

RÓŻNE OPCJE
KOLORYSTYCZNE
w kolekcji

VARIOUS COLOR
OPTIONS
in the collection

2



FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIA
Kolekcja EMPOLI charakteryzuje się nietuzinkowymi meblami. Oryginalne połączenie kolorów i ciekawy kontrast złotego dębu 

i bieli lub matowej czerni wyróżni Twoją łazienkę i nada jej nieprzeciętnego wyglądu. Szeroki słupek umożliwi przechowywanie 

większej ilości rzeczy, a system soft close delikatnie domknie szuflady.

Wybierając szafkę typu OPEN, uzyskasz łatwy dostęp do podręcznych akcesoriów.

FUNCTIONAL SOLUTIONS
EMPOLI collection is characterized by extraordinary furniture. Uniqe combination of colors and 

interesting contrast of golden oak and white or matte black distinguishes your bathroom and give it 

extraordinary look. Wide tall cabinet allows to storage more items, and the soft close system gently 

closes the drawers. When choosing OPEN cabinet, you will have easy access to handy accessories.

do skompletowania 
z dowolną 

umywalką 
nablatową
possible to complete with  
any on-top basin

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

pojemne 
szuflady
roomy drawers

łatwy dostęp  
do ulubionych rzeczy

easy access to your  
favorite accesories

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

blat
jest częścią szafki –

nie trzeba go zamawiać 
oddzielnie

table top is part of a cabinet –
no need to order separately

* uchwyty nie są częścią zestawu, należy zakupić je dodatkowo
   handles are not included to cabinet, need to be order separately

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

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

2 wersje 
kolorystyczne
z białymi lub czarnymi 

frontami
two color options:  

white or black fronts

odporny,

światłoutwardzalny 

lakier
na frontach
resistant, light-curing lacquer  
on fronts

SZAFKA OPEN  

OPEN CABINET

3



odporny,

światłoutwardzalny 

lakier
na frontach

resistant, light-curing lacquer  
on fronts

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

2 wersje 
kolorystyczne
z białymi lub czarnymi 

frontami
two color options:  

white or black fronts

uniwersalne drzwi 
otwierane na 

lewą lub  
prawą stronę

reversible door:  
left or right

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

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.

energooszczędne

oświetlenie LED
energy-saving LED lighting

szeroki słupek
– więcej miejsca do przechowywania
wide cabinet – more storage space

estetyczne

szklane półki
z możliwością regulacji 
wysokości
aesthetic glass shelves  
height adjustable

4



* uchwyty nie są częścią zestawu, należy zakupić je dodatkowo
   handles are not included to cabinet, need to be order separately

**  otwór na syfon należy wykonać podczas montażu umywalki 
hole for siphon needs to be made during installation of washbasin 5



* uchwyty nie są częścią zestawu, należy zakupić je dodatkowo
   handles are not included to cabinet, need to be order separately

**  otwór na syfon należy wykonać podczas montażu umywalki 
hole for siphon needs to be made during installation of washbasin6



KOLORYSTYKA
COLOURS

SZAFKI CABINETS

SZAFKA LUSTRZANA  
MIRROR CABINET

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

lakier czarny mat NO FINGERPRINT 
(front)
lacquer black matt NO FINGERPRINT 
(front)

* uchwyty nie są częścią zestawu, należy zakupić je dodatkowo
   handles are not included to cabinet, need to be order separately

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

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

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

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

lustro 
(front)
mirror 
(front)

7



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

EMPOLI
ELEMENTY KOLEKCJI
COLLECTION’S FURNITURE

SZAFKI PODUMYWALKOWE
WASHBASIN CABINETS

EMPOLI D60 szafka
0D2S wisząca / wall hung cabinet

 ×  ×   (cm) 60 × 50 × 45

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

282-D-06018
dąb złoty / biały lakier
golden oak / white lacquer 

uchwyty nie są częścią zestawu, należy je zakupić osobno
handles are not included, must be purchased separately

pasujące umywalki
fits to washbasin

umywalki nablatowe /  
countertop basin

EMPOLI OPEN D60 szafka
0D0S wisząca / wall hung cabinet

 ×  ×   (cm) 60 × 50 × 45

indeks / index
kolor: korpus
colour: body

282-D-06021
dąb złoty
golden oak 

pasujące umywalki
fits to washbasin

umywalki nablatowe /  
countertop basin

EMPOLI D80 szafka
0D2S wisząca / wall hung cabinet

 ×  ×   (cm) 80 × 50 × 45

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

282-D-08012
dąb złoty / biały lakier
golden oak / white lacquer 

uchwyty nie są częścią zestawu, należy je zakupić osobno
handles are not included, must be purchased separately

pasujące umywalki
fits to washbasin

umywalki nablatowe /  
countertop basin

EMPOLI D100 szafka
0D2S wisząca / wall hung cabinet

 ×  ×   (cm) 100 × 50 × 45

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

282-D-10002
dąb złoty / biały lakier
golden oak / white lacquer 

pasujące umywalki
fits to washbasin

umywalki nablatowe /  
countertop basin

EMPOLI D100 szafka
0D2S wisząca / wall hung cabinet

 ×  ×   (cm) 100 × 50 × 45

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

282-D-10003
dąb złoty / czarny lakier
golden oak / black lacquer 

pasujące umywalki
fits to washbasin

umywalki nablatowe /  
countertop basin

EMPOLI D60 szafka
0D2S wisząca / wall hung cabinet

 ×  ×   (cm) 60 × 50 × 45

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

282-D-06019
dąb złoty / czarny lakier
golden oak / black lacquer 

uchwyty nie są częścią zestawu, należy je zakupić osobno
handles are not included, must be purchased separately

pasujące umywalki
fits to washbasin

umywalki nablatowe /  
countertop basin

EMPOLI OPEN D80 szafka
0D0S wisząca / wall hung cabinet

 ×  ×   (cm) 80 × 50 × 45

indeks / index
kolor: korpus
colour: body

282-D-08016
dąb złoty
golden oak 

pasujące umywalki
fits to washbasin

umywalki nablatowe /  
countertop basin

EMPOLI D80 szafka
0D2S wisząca / wall hung cabinet

 ×  ×   (cm) 80 × 50 × 45

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

282-D-08013
dąb złoty / czarny lakier
golden oak / black lacquer 

uchwyty nie są częścią zestawu, należy je zakupić osobno
handles are not included, must be purchased separately

pasujące umywalki
fits to washbasin

umywalki nablatowe /  
countertop basin

**  otwór na syfon należy wykonać podczas montażu umywalki 
hole for siphon needs to be made during installation of washbasin8



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

SZAFKI WISZĄCE
WALL HUNG CABINETS

SZAFKA LUSTRZANA
MIRROR CABINET

SŁUPKI
TALL CABINETS

EMPOLI A60 szafka
2D0S wisząca / wall hung cabinet

 ×  ×   (cm) 60 × 90 × 15

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

282-A-06011
dąb złoty / biały lakier
golden oak / white lacquer 

EMPOLI C45 słupek
1D2S wisząca / wall hung tall cabinet

 ×  ×   (cm) 46 × 154 × 38

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

282-C-04502
dąb złoty / biały lakier
golden oak / white lacquer 

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

EMPOLI A60 szafka
2D0S wisząca / wall hung cabinet

 ×  ×   (cm) 60 × 90 × 15

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

282-A-06012
dąb złoty / czarny lakier
golden oak / black lacquer 

EMPOLI C45 słupek
1D2S wisząca / wall hung tall cabinet

 ×  ×   (cm) 46 × 154 × 38

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

282-C-04503
dąb złoty / czarny lakier
golden oak / black lacquer 

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

EMPOLI OPEN D100 szafka
0D0S wisząca / wall hung cabinet

 ×  ×   (cm) 100 × 50 × 45

indeks / index
kolor: korpus
colour: body

282-D-10005
dąb złoty
golden oak 

pasujące umywalki
fits to washbasin

umywalki nablatowe /  
countertop basin

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

EMPOLI E60 
1D0S wisząca / wall hung 

 ×  ×   (cm) 60 × 60 × 25

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

282-E-06008
dąb złoty / lustro
golden oak / 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

9



 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

UCHWYTY
HANDLES

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

* uchwyty nie są częścią zestawu, należy zakupić je dodatkowo
   handles are not included to cabinet, need to be order separately10



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 nie są częścią zestawu, należy zakupić je dodatkowo
   handles are not included to cabinet, need to be order separately 11





m e b l e  ł a z i e n k o w e

FRENESIA
kolekcja mebli łazienkowych
bathroom furniture collection

meble zmontowane (ASM)
assembled furniture (ASM)



WYRÓŻNIKI
KOLEKCJI

KEY
FEATURES

FRONT MDF
trwały i odporny

RÓŻNE KOLORY
UCHWYTÓW
w kolekcji

FREZOWANE
FRONTY
wyjątkowy charakter
kolekcji

FRONT MDF
durable and resistant

SOFT CLOSE
system cichego 
domykania

SOFT CLOSE
silent closing
system

VARIOUS COLOR
HANDLES
in the collection

MILLED
FRONTS
the unique nature
of the collection

LAKIER
ŚWIATŁOUTWARDZALNY
w wybranych wersjach 
kolorystycznych

LACQUER
LIGHT-CURED
in selected
colors

LAKIEROWANE
BOKI I FRONTY
podwyższony standard
mebla

UV

LACQUERED
SIDES AND FRONTS
higher furniture
standard



FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIA

FUNCTIONAL SOLUTIONS

Kolekcja FRENESIA to praktyczne meble, które z pewnością ułatwią nam korzystanie 

z łazienki. Pojemne, funkcjonalne szafki pozwolą na swobodne przechowywanie dużej 

ilości akcesoriów. Prosta forma dopasuje się do każdej stylistyki, a frezowane  

zaoblone kształty podkreślają elegancki charakter mebli. 

FRENESIA collection is practical furniture that is sure to facilitate using the 

bathroom. The spacious, functional cabinets allow to store a large number of 

accessories freely. The simple form will fit into any style and the milled rounded 

shapes emphasize the elegant character of the furniture. 

dużo miejsca  
do przechowywania kosmetyków  

i akcesoriów łazienkowych
plenty of space to store cosmetics  

and bathroom accessories

trwałe i odporne

fronty z płyty MDF
durable and resistant MDF fronts

solidny

metalowy uchwyt
robust metal handle

frezowane fronty
podkreślające charakter mebli
milled fronts emphasizing the character 
of the furniture

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

dwa kolory 
uchwytów 

do wyboru w zależności od stylu 
urządzanej przestrzeni

two handle colours to choose from, 
depending on the style of the arranged space





KOLORYSTYKA
COLOURS

SZAFKI CABINETS

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

kolorystyka jednobarwna
one-colour

dwa kolory  
uchwytów FREJA

do wyboru w zależności od stylu 
urządzanej przestrzeni 

two FREJA handle colours to choose from, 
depending on the style of the space to be decorated 



 FRENESIA
ELEMENTY KOLEKCJI
COLLECTION’S FURNITURE

FRENESIA D55 
0D2S wisząca / wall hung 
zestaw: szafka + umywalka Soft 55 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Soft 55 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 52 × 50 × 45

indeks / index

kolor: korpus / front 
colour: body / front

001-Z-05506+3091
uchwyt: chrom / handle: chrome

biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

FRENESIA D55 
0D2S wisząca / wall hung 
zestaw: szafka + umywalka Soft 55 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Soft 55 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 52 × 50 × 45

indeks / index

kolor: korpus / front 
colour: body / front

001-Z-05505+3091
uchwyt: czarny / handle: black

biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

FRENESIA D65 
0D2S wisząca / wall hung 
zestaw: szafka + umywalka Soft 65 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Soft 65 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 62 × 50 × 45

indeks / index

kolor: korpus / front 
colour: body / front

001-Z-06506+3092
uchwyt: chrom / handle: chrome

biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

FRENESIA D65 
0D2S wisząca / wall hung 
zestaw: szafka + umywalka Soft 65 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Soft 65 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 62 × 50 × 45

indeks / index

kolor: korpus / front 
colour: body / front

001-Z-06505+3092
uchwyt: czarny / handle: black

biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

FRENESIA C32 słupek
1D0S wisząca / wall hung tall cabinet

 ×  ×   (cm) 33 × 125 × 34

indeks / index

kolor: korpus / front 
colour: body / front

001-Z-03206
uchwyt: chrom / handle: chrome

biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

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

FRENESIA C32 słupek
1D0S wisząca / wall hung tall cabinet

 ×  ×   (cm) 33 × 125 × 34

indeks / index

kolor: korpus / front 
colour: body / front

001-Z-03205
uchwyt: czarny / handle: black

biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

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

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







m e b l e  ł a z i e n k o w e

CAPRI
kolekcja mebli łazienkowych
bathroom furniture collection

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



WYRÓŻNIKI
KoleKcji

KeY
features

MeTALOWe
UCHWYTY
trwałość  
i elegancja

SOfT CLOSe
system cichego 
domykania

SOfT CLOSe
silent closing
system

MeTAL
HANDLeS
durability
and elegance

LAKIeROWANe
BOKI I fRONTY
podwyższony standard
mebla

LACQUeReD
SIDeS AND fRONTS
higher furniture
standard

fRONT MDf
trwały i odporny

fRONT MDf
durable and resistant

RÓŻNe KOLORY
UCHWYTÓW
w kolekcji

VARIOUS COLOR 
HANDLeS 
in the collection



fUNKCjONALNe rozwiązania

fUNCTIONAL SoLUTionS

Kolekcja CAPRI w tradycyjnej bieli spełni wymagania wszystkich użytkowników 

łazienki. Fronty i korpusy wykończono światłoutwardzalnym lakierem  

w połysku. Drzwi szafek wykonane są z trwałej i solidnej płyty MDF. Meble 

wyposażono w system soft close z cichym domykaniem. Dopasowana umywalka 

Porto nadaje kolekcji indywidualnego charakteru.

The CAPRI collection in traditional white will meet the 

requirements of all bathroom users. The fronts and bodies 

are finished with a glossy light cure varnish. The cabinet doors 

are made of durable and solid MDF. The furniture is equipped 

with a soft close system with silent closing. The matching 

Porto washbasin gives the collection an individual character.

dedykowana umywalka

PORTO 
 is compatible with PORTO washbasin

odporny,

światłoutwardzalny
lakier

na korpusie i froncie
resistant, light-curing lacquer 

on body and front

 

trwałe i odporne 

fronty z płyty MDf
durable and resistant MDF fronts

system soft close
zapewniający ciche i łagodne
domykanie drzwi 
soft-close system for quiet

and gentle door closing 

solidne

metalowe uchwyty
robust metal handles

dwa kolory 
uchwytów fRejA

w komplecie do wyboru, 
w zależności od charakteru 

urządzanej przestrzeni
two colours of FREJA  handles 

included in the set, depending on 
the character of the arranged space 

dwa kolory nóżek
w komplecie do wyboru, 
w zależności od charakteru 
urządzanej przestrzeni 
two colours of legs included in 
the set, depending on the character 
of the arranged space 

 czarny 
black

chrom 
chrome

 chrom 
chrome

 czarny 
black







KOLORYSTYKA
colours

SZAfKI CABINeTS
kolorystyka jednobarwna
one-colour

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



CAPRI
eLeMeNTY KOLeKCjI
CoLLECTion’S FUrniTUrE

cAPRi D55 
2D0S nóżki / legs 
zestaw: szafka + umywalka Porto 55 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Porto 55 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 48 × 80 × 34

indeks szafki 
cabinet index

001-Z-05508+3031
uchwyt: chrom / handle: chrome 
nóżki: chrom / legs: chrome

kolor: korpus / front 
colour: body / front

biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer

cAPRi D55 
2D0S nóżki / legs 
zestaw: szafka + umywalka Porto 55 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Porto 55 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 48 × 80 × 34

indeks szafki 
cabinet index

001-Z-05507+3031
uchwyt: czarny / handle: black 
nóżki: czarne / legs: black

kolor: korpus / front 
colour: body / front

biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer

cAPRi c32 słupek
2D0S nóżki / legs tall cabinet

 ×  ×   (cm) 33 x 170 x 33

indeks szafki 
cabinet index

001-Z-03208
uchwyt: chrom / handle: chrome 
nóżki: chrom / legs: chrome

kolor: korpus / front 
colour: body / front

biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer

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

cAPRi c32 słupek
2D0S nóżki / legs tall cabinet

 ×  ×   (cm) 33 x 170 x 33

indeks szafki 
cabinet index

001-Z-03207
uchwyt: czarny / handle: black 
nóżki: czarne / legs: black

kolor: korpus / front 
colour: body / front

biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer

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

cAPRi D65
2D0S nóżki  / legs

zestaw: szafka + umywalka Porto 65 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Porto 65 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 59 x 80 x 34

indeks szafki 
cabinet index

001-Z-06508+3032
uchwyt: chrom / handle: chrome 
nóżki: chrom / legs: chrome

kolor: korpus / front 
colour: body / front

biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer

cAPRi D65
2D0S nóżki  / legs

zestaw: szafka + umywalka Porto 65 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Porto 65 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 59 x 80 x 34

indeks szafki 
cabinet index

001-Z-06507+3032
uchwyt: czarny / handle: black 
nóżki: czarne / legs: black

kolor: korpus / front 
colour: body / front

biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer

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

Węcej informacji w karcie produktu Salsa. 
More information in Salsa product card.

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





m e b l e  ł a z i e n k o w e

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

LORETO
kolekcja mebli łazienkowych
bathroom furniture collection



WYRÓŻNIKI
KOLEKCJI

KEY
FEATURES

LAKIEROWANE
BOKI I FRONTY
podwyższony standard
mebla

SOFT CLOSE
system cichego 
domykania

METALOWE
UCHWYTY
trwałość  
i elegancja

LACQUERED
SIDES AND FRONTS
higher furniture
standard

SOFT CLOSE
silent closing
system

METAL
HANDLES
durability
and elegance

system soft close
zapewniający ciche i łagodne  

domykanie szuflad
drawers equipped with  

soft-close system

RÓŻNE KOLORY
UCHWYTÓW
w kolekcji

VARIOUS COLOR
HANDLES
in the collection



FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIA

FUNCTIONAL SOLUTIONS

Kolekcja LORETO to eleganckie szafki łazienkowe do samodzielnego 

montażu w klasycznej bieli. Front i korpus wykończone są wysokiej jakości 

światłoutwardzalnym lakierem. Chromowane, zaokrąglone uchwyty  

i system SOFT CLOSE podnoszą komfort użytkowania mebli. 

LORETO collection is elegant self-assembly bathroom cabinets in classic 

white. The front and body are finished with high quality, light-curing varnish. 

Chrome-plated rounded handles and the SOFT-CLOSE system increase the 

comfort of use and aesthetic values.

praktyczne półki
z możliwością regulacji wysokości
practical shelves with height adjustment

oświetlenie LISA
energooszczędny kinkiet 
oświetleniowy LED
energy-saving wall lamp  
in LED technology 

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

solidny

metalowy 
uchwyt

robust metal handle

odporny,

światłoutwardzalny 

lakier
na korpusie i froncie

resistant, light-curing lacquer  
on body and front

odporny,

światłoutwardzalny lakier
na korpusie
resistant, light-curing lacquer on body

dwa kolory 
uchwytów FREJA
do wyboru w zależności od 
stylu urządzanej przestrzeni 
two FREJA handle colours to 
choose from, depending on the 
style of the space to be decorated 

FREJA  chrom 
chrome

FREJA  czarny mat 
black matt



KOLORYSTYKA
COLOURS

SZAFKI LUSTRZANE  
MIRROR CABINETS

SZAFKI CABINETS

kolorystyka mieszana
mixed colours

lakier biały połysk 
(korpus)
lacquer white high gloss 
(body)

lustro 
(front)
mirror 
(front)

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

kolorystyka jednobarwna
one-colour



LORETO
ELEMENTY KOLEKCJI
COLLECTION’S FURNITURE

LORETO D50 
0D2S wisząca / wall hung 
zestaw: szafka + umywalka Barcelona 50 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Barcelona 50 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 50 × 60 × 40

indeks / index

kolor: korpus / front 
colour: body / front

001-Z-05008+2420
uchwyt: chrom / handle: chrome

biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

indeks / index

kolor: korpus / front 
colour: body / front

001-Z-05009+2420
uchwyt: czarny / handle: black

biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

LORETO D60 
0D2S wisząca / wall hung 
zestaw: szafka + umywalka Barcelona 60 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Barcelona 60 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 60 × 60 × 40

indeks / index

kolor: korpus / front 
colour: body / front

001-Z-06003+2422
uchwyt: chrom / handle: chrome

biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

indeks / index

kolor: korpus / front 
colour: body / front

001-Z-06004+2422
uchwyt: czarny / handle: black

biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

LORETO D60 
0D2S wisząca / wall hung 
zestaw: szafka + umywalka Olex 60 (konglomerat)
set: cabinet + washbasin Olex 60 (mineral composite)

 ×  ×   (cm) 60 × 60 × 40

indeks / index

kolor: korpus / front 
colour: body / front

001-Z-06003+2022
uchwyt: chrom / handle: chrome

biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

indeks / index

kolor: korpus / front 
colour: body / front

001-Z-06004+2022
uchwyt: czarny / handle: black

biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

LORETO A30 szafka
1D0S wisząca / wall hung cabinet

 ×  ×   (cm) 30 × 76 × 12

indeks / index

kolor: korpus / front 
colour: body / front

001-Z-03002
uchwyt: chrom / handle: chrome

biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

indeks / index

kolor: korpus / front 
colour: body / front

001-Z-03001
uchwyt: czarny / handle: black

biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

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

LORETO C32 słupek
1D0S wisząca / wall hung tall cabinet

 ×  ×   (cm) 32 × 125 × 33

indeks / index

kolor: korpus / front 
colour: body / front

001-Z-03202
uchwyt: chrom / handle: chrome

biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

indeks / index

kolor: korpus / front 
colour: body / front

001-Z-03201
uchwyt: czarny / handle: black

biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

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

LORETO B30 szafka z blatem
0D2S wisząca / wall hung cabinet with top

 ×  ×   (cm) 30 × 62 × 34

indeks / index

kolor: korpus / front 
colour: body / front

001-Z-03006
uchwyt: chrom / handle: chrome

biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

indeks / index

kolor: korpus / front 
colour: body / front

001-Z-03005
uchwyt: czarny / handle: black

biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

LORETO D70 
0D2S wisząca / wall hung 
zestaw: szafka + umywalka Slim 70 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Slim 70 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 70 × 60 × 40

indeks / index

kolor: korpus / front 
colour: body / front

001-Z-07001+1733
uchwyt: chrom / handle: chrome

biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

indeks / index

kolor: korpus / front 
colour: body / front

001-Z-07002+1733
uchwyt: czarny / handle: black

biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

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



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

 ×  ×   (cm) 50 × 76 × 12

indeks / index
kolor: korpus
colour: body

001-E-05002
biały lakier 
white lacquer 

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

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

 ×  ×   (cm) 60 × 76 × 12

indeks / index
kolor: korpus
colour: body

001-E-06010
biały lakier 
white lacquer 

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

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

 kinkiet chrom
LISA LED 30 CM chrome sconce

indeks / index MO-S-KIN-0029

 kinkiet chrom
LISA LED 60 CM chrome sconce

indeks / index MO-S-KIN-0033

 kinkiet chrom
LISA LED 40 CM chrome sconce

indeks / index MO-S-KIN-0032







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 / MAGNE



WYRÓŻNIKI
KOLEKCJI

KEY
FEATURES

MEBEL
WISZĄCY
nowoczesny styl
wnętrza

HANGING
CABINET
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

UV

METALOWE
UCHWYTY
trwałość  
i elegancja

METAL
HANDLES
durability
and elegance

RÓŻNE OPCJE
KOLORYSTYCZNE
w kolekcji

VARIOUS COLOR
OPTIONS
in the collection



FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIA
Kolekcja METRO/MAGNE charakteryzuje się dużą różnorodnością brył - znajdziemy w niej aż trzy szerokości szafek podumywalkowych. 

Trzy modne kolory mebli: skandynawski biały połysk, ciepły buk truflowy i nowoczesny, połyskujący grafit, umożliwią ciekawą aranżację 

wnętrza w dowolnym stylu. Dodatkowym atutem kolekcji jest możliwość dokupienia uchwytu w kolorach: czarny mat, złota miedź lub biały 

połysk, które pozwolą na szybką zmianę stylistyki łazienki i dostosowanie się do najnowszych łazienkowych trendów. 

Warto zwrócić uwagę na 3-szufladowe szafki MAGNE, które dzięki swojej dużej pojemności pozwolą na przechowywanie większej ilości 

akcesoriów i kosmetyków. Są doskonałą alternatywą dla małych łazienek, w których nie ma możliwości zawieszenia słupka. 

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

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

głębokie 
szuflady

deep drawers

różne rodzaje 
umywalek
ceramicznych 
various types of ceramic washbasins 

do wyboru

lakier lub 
drewnopodobny dekor 

choice of lacquer or woodgrain decor

odporny,

światłoutwardzalny lakier
na korpusie i froncie

resistant, light-curing lacquer on body and front

drzwi otwierane na 

prawą lub lewą stronę
reversible door: left or right

FUNCTIONAL SOLUTIONS
METRO/MAGNE collection is characterized by a great variety of solids - you will find as many as three widths of under-basin cabinets. 

Three fashionable colors of furniture: Scandinavian white gloss, warm beech truffle and modern, glossy graphite, will allow for 

interesting interior design in any style. An additional advantage of the collection is the possibility of buying handles in colors: black matt, 

golden copper, or white gloss, which will allow for a quick change of bathroom design and adaptation to the latest bathroom trends.

It is worth paying attention to MAGNE 3-drawer cabinets which thanks to their large capacity will allow you to store more accessories 

and cosmetics. They are a perfect alternative for small bathrooms where there is no possibility to hang a post. 



szafki podumywalkowe 

występują  
z dwoma lub trzema 

szufladami
under-basin cabinets are available  

with two or three handles

Metro D80

190-D-08015+1724

Magne D80

032-D-08001+1724

solidny

metalowy uchwyt
robust metal handle

cztery kolory  
uchwytów LATTE
do wyboru w zależności od stylu urządzanej przestrzeni 
four LATTE handle colours to choose from, depending on the style  
of the space to be decorated

LATTE  chrom * 
chrome

LATTE  czarny mat 
black matt

LATTE  złota miedź 
golden copper

LATTE  biały połysk 
white high gloss

*  w standardzie uchwyt chrom.  
Możliwość zakupienia uchwytów w kolorach: 
czarny mat, złota miedź lub biały połysk 
chrome handle as a standard. There is a possibility  
to buy handles in following colors: black matt, golden 
copper or white gloss





KOLORYSTYKA
COLOURS

SZAFKI CABINETS

SZAFKI CABINETS

kolorystyka jednobarwna
one-colour

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

lakier grafit połysk 
(korpus i front)
lacquer graphite high gloss 
(body and front)

kolorystyka jednobarwna
one-colour

SZAFKI CABINETS

kolorystyka jednobarwna
one-colour

dekor buk truflowy
(korpus i front)
decor truffle beech
(body and front)

METRO / MAGNE

METRO / MAGNE

METRO







METRO / MAGNE
ELEMENTY KOLEKCJI
COLLECTION’S FURNITURE

METRO D50 
0D2S wisząca / wall hung 
zestaw: szafka + umywalka Slim 50 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Slim 50 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 50 × 50 × 39

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

190-D-05050+1730
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

METRO D50 
0D2S wisząca / wall hung 
zestaw: szafka + umywalka Slim 50 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Slim 50 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 50 × 50 × 39

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

190-D-05051+1730
grafit lakier / grafit lakier
graphite lacquer / graphite lacquer 

METRO D50 
0D2S wisząca / wall hung 
zestaw: szafka + umywalka Slim 50 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Slim 50 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 50 × 50 × 39

indeks / index
dekor: korpus / front
decor: body / front

190-D-05052+1730
buk truflowy / buk truflowy
truffle beech / truffle beech

METRO D60 
0D2S wisząca / wall hung 
zestaw: szafka + umywalka Plan 60 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Plan 60 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 59 × 50 × 46

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

190-D-06002+1722
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

METRO D60 
0D2S wisząca / wall hung 
zestaw: szafka + umywalka Barcelona 60 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Barcelona 60 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 60 × 50 × 40

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

190-D-06034+2422
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

METRO D60 
0D2S wisząca / wall hung 
zestaw: szafka + umywalka Plan 60 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Plan 60 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 59 × 50 × 46

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

190-D-06003+1722
grafit lakier / grafit lakier
graphite lacquer / graphite lacquer 

METRO D60 
0D2S wisząca / wall hung 
zestaw: szafka + umywalka Plan 60 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Plan 60 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 59 × 50 × 46

indeks / index
dekor: korpus / front
decor: body / front

190-D-06022+1722
buk truflowy / buk truflowy
truffle beech / truffle beech

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



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

METRO D80 
0D2S wisząca / wall hung 
zestaw: szafka + umywalka Plan 80 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Plan 80 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 79 × 50 × 46

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

190-D-08001+1724
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

METRO D80 
0D2S wisząca / wall hung 
zestaw: szafka + umywalka Barcelona 80 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Barcelona 80 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 80 × 50 × 40

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

190-D-08035+2424
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

METRO D80 
0D2S wisząca / wall hung 
zestaw: szafka + umywalka Plan 80 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Plan 80 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 79 × 50 × 46

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

190-D-08002+1724
grafit lakier / grafit lakier
graphite lacquer / graphite lacquer 

METRO C32 słupek
1D0S wisząca / wall hung tall cabinet

 ×  ×   (cm) 32 × 125 × 33

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

190-C-03201
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

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

METRO C32 słupek
1D0S wisząca / wall hung tall cabinet

 ×  ×   (cm) 32 × 125 × 33

indeks / index
dekor: korpus / front
decor: body / front

190-C-03223
buk truflowy / buk truflowy
truffle beech / truffle beech

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

METRO C32 słupek
1D0S wisząca / wall hung tall cabinet

 ×  ×   (cm) 32 × 125 × 33

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

190-C-03202
grafit lakier / grafit lakier
graphite lacquer / graphite lacquer 

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

METRO D80 
0D2S wisząca / wall hung 
zestaw: szafka + umywalka Plan 80 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Plan 80 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 79 × 50 × 46

indeks / index
dekor: korpus / front
decor: body / front

190-D-08015+1724
buk truflowy / buk truflowy
truffle beech / truffle beech



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

MAGNE D60 
0D3S wisząca / wall hung 
zestaw: szafka + umywalka Plan 60 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Plan 60 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 59 × 65 × 46

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

032-D-06008+1722
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

MAGNE D80 
0D3S wisząca / wall hung 
zestaw: szafka + umywalka Plan 80 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Plan 80 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 79 × 65 × 46

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

032-D-08001+1724
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

MAGNE D60 
0D3S wisząca / wall hung 
zestaw: szafka + umywalka Plan 60 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Plan 60 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 59 × 65 × 46

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

032-D-06009+1722
grafit lakier / grafit lakier
graphite lacquer / graphite lacquer 

MAGNE D80 
0D3S wisząca / wall hung 
zestaw: szafka + umywalka Plan 80 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Plan 80 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 79 × 65 × 46

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

032-D-08002+1724
grafit lakier / grafit lakier
graphite lacquer / graphite lacquer 

METRO L60 lustro
wiszące / wall hung mirror

 ×  ×   (cm) 60 × 60 × 2

indeks / index
kolor: korpus
colour: body

190-L-06001
biały laminat
white laminate 

 uchwyt
LATTE handle

  (cm) 20,2

indeks / index
kolor
colour

MO-U-UDP-0173
czarny mat 
black matt 

  (cm) 33

indeks / index
kolor
colour

MO-U-UDP-0174
czarny mat 
black matt 

 uchwyt
LATTE handle

  (cm) 20,2

indeks / index
kolor
colour

MO-U-UDP-0184
złota miedź 
golden copper 

  (cm) 33

indeks / index
kolor
colour

MO-U-UDP-0185
złota miedź 
golden copper 

 uchwyt
LATTE handle

  (cm) 20,2

indeks / index
kolor
colour

MO-U-UDP-0182
biały połysk
white high gloss

  (cm) 33

indeks / index
kolor
colour

MO-U-UDP-0183
biały połysk
white high gloss





m e b l e  ł a z i e n k o w e

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

ARMANDO
kolekcja mebli łazienkowych
bathroom furniture collection



WYRÓŻNIKI
KOLEKCJI

KEY
FEATURES

LAKIEROWANE
BOKI I FRONTY
podwyższony standard
mebla

FREZOWANE
FRONTY
wyjątkowy charakter
kolekcji

LACQUERED
SIDES AND FRONTS
higher furniture
standard

MILLED
FRONTS
the unique nature
of the collection

FRONT MDF
trwały i odporny

METALOWE
UCHWYTY
trwałość  
i elegancja

FRONT MDF
durable and resistant

METAL
HANDLES
durability
and elegance

LAKIER
ŚWIATŁOUTWARDZALNY
w wybranych wersjach 
kolorystycznych

LACQUER
LIGHT-CURED
in selected
colors

UV



FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIA

FUNCTIONAL SOLUTIONS

ARMANDO jest kolekcją o największej ilości brył. Posiada aż 34 szafki, w tym dedykowane 

szafki lustrzane oraz szafki narożne. Tak ogromny wybór pozwala z łatwością zaaranżować 

nawet najbardziej wymagające wnętrze. Zastosowane charakterystyczne frezy dodają 

niebywałego stylu, a lakierowane boki i fronty podnoszą walory estetyczne mebla. 

ARMANDO is the collection with the largest number of pieces. It has  

34 cabinets, including dedicated mirror cabinets and corner cabinets. 

Such a huge choice allows you to easily arrange even the most demanding 

interior. The characteristic milling is incredibly stylish and the varnished 

sides and fronts increase the aesthetic value of the furniture.

odporny,

światłoutwardzalny lakier
na korpusie i froncie

resistant, light-curing lacquer on body and front

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

mała 

szuflada
na podręczne akcesoria
small drawer for every day accessories

ceramiczna 

umywalka
ceramic washbasin

trwałe i odporne

fronty z płyty MDF
durable and resistant MDF fronts

kilka rodzajów  

szafek lustrzanych  

w kolekcji ARMANDO
several types of mirror cabinets in the 

ARMANDO collection

delikatne

metalowe uchwyty
gentle metal handles

frezowane fronty
podkreślające charakter mebli

milled fronts emphasizing  
the character of the furniture

meble

narożne
corner furniture



KOLORYSTYKA
COLOURS

SZAFKI CABINETS

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

kolorystyka jednobarwna
one-colour



ARMANDO
ELEMENTY KOLEKCJI
COLLECTION’S FURNITURE

ARMANDO D40 szafka podumywalkowa
2D0S cokół / plinth washbasin cabinet

 ×  ×   (cm) 38 × 81 × 20

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

001-D-04001
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

pasująca umywalka
fits to washbasin

ROBERTO 40 – 1528 
(ceramika / ceramics)

ARMANDO D45 szafka podumywalkowa
2D0S cokół / plinth washbasin cabinet

 ×  ×   (cm) 43 × 81 × 25

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

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

pasująca umywalka
fits to washbasin

TOMASO 45 – 1569 
(ceramika / ceramics)

ARMANDO D50 szafka podumywalkowa
2D0S cokół / plinth washbasin cabinet

 ×  ×   (cm) 46 × 81 × 30

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

001-D-05001
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

pasująca umywalka
fits to washbasin

ROBERTO 50 – 1520 
(ceramika / ceramics)

ARMANDO D50 szafka podumywalkowa
2D1S cokół / plinth washbasin cabinet

 ×  ×   (cm) 46 × 81 × 30

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

001-D-05003
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

pasująca umywalka
fits to washbasin

ROBERTO 50 – 1520 
(ceramika / ceramics)

ARMANDO D40 szafka podumywalkowa
2D0S nóżki / legs washbasin cabinet

 ×  ×   (cm) 38 × 80 × 20

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

001-D-04002
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

pasująca umywalka
fits to washbasin

ROBERTO 40 – 1528
(ceramika / ceramics)

ARMANDO D45 szafka podumywalkowa
2D0S nóżki / legs washbasin cabinet

 ×  ×   (cm) 43 × 80 × 25

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

001-D-04506
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

pasująca umywalka
fits to washbasin

TOMASO 45 – 1569 
(ceramika / ceramics)

ARMANDO D50 szafka podumywalkowa
2D0S nóżki / legs washbasin cabinet

 ×  ×   (cm) 46 × 80 × 30

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

001-D-05002
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

pasująca umywalka
fits to washbasin

ROBERTO 50 – 1520 
(ceramika / ceramics)

ARMANDO D50 szafka podumywalkowa
2D1S nóżki / legs washbasin cabinet

 ×  ×   (cm) 46 × 80 × 30

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

001-D-05004
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

pasująca umywalka
fits to washbasin

ROBERTO 50 – 1520 
(ceramika / ceramics)

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



ARMANDO D55 szafka podumywalkowa
2D0S cokół / plinth washbasin cabinet

 ×  ×   (cm) 53 × 81 × 31

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

001-D-05501
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

pasująca umywalka
fits to washbasin

ROBERTO 55 – 1521 
(ceramika / ceramics)

ARMANDO D55 szafka podumywalkowa
2D0S nóżki / legs washbasin cabinet

 ×  ×   (cm) 53 × 80 × 31

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

001-D-05502
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

pasująca umywalka
fits to washbasin

ROBERTO 55 – 1521 
(ceramika / ceramics)

ARMANDO D55 szafka podumywalkowa
2D1S cokół / plinth washbasin cabinet

 ×  ×   (cm) 53 × 81 × 31

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

001-D-05503
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

pasująca umywalka
fits to washbasin

ROBERTO 55 – 1521 
(ceramika / ceramics)

ARMANDO D55 szafka podumywalkowa
2D1S nóżki / legs washbasin cabinet

 ×  ×   (cm) 53 × 80 × 31

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

001-D-05504
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

pasująca umywalka
fits to washbasin

ROBERTO 55 – 1521 
(ceramika / ceramics)

ARMANDO D65 szafka podumywalkowa
2D1S cokół / plinth washbasin cabinet

 ×  ×   (cm) 62 × 81 × 30

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

001-D-06503
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

pasująca umywalka
fits to washbasin

ROBERTO 65 – 1522 
(ceramika / ceramics)

ARMANDO D65 szafka podumywalkowa
2D1S nóżki / legs washbasin cabinet

 ×  ×   (cm) 62 × 80 × 30

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

001-D-06504
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

pasująca umywalka
fits to washbasin

ROBERTO 65 – 1522 
(ceramika / ceramics)

ARMANDO D75 szafka podumywalkowa
3D1S cokół / plinth washbasin cabinet

 ×  ×   (cm) 70 × 81 × 33

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

001-D-07501
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

pasująca umywalka
fits to washbasin

ROBERTO 75 – 1523 
(ceramika / ceramics)

ARMANDO D75 szafka podumywalkowa
3D1S nóżki / legs washbasin cabinet

 ×  ×   (cm) 70 × 80 × 33

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

001-D-07502
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

pasująca umywalka
fits to washbasin

ROBERTO 75 – 1523 
(ceramika / ceramics)

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



ARMANDO D50 
1D0S cokół / plinth

szafka podumywalkowa narożna
corner washbasin cabinet

 ×  ×   (cm) 55(36) × 81 × 38

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

001-D-05005
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

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

pasująca umywalka
fits to washbasin

ARMANDO 50 – 1600 
(ceramika / ceramics)

ARMANDO C32 słupek
2D1S cokół / plinth tall cabinet

 ×  ×   (cm) 33 × 194 × 33

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

001-C-03201
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer

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

ARMANDO C170 słupek
2D1S cokół / plinth tall cabinet

 ×  ×   (cm) 35 × 172 × 30

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

001-C-03501
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer

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

ARMANDO C50 słupek
4D1S cokół / plinth tall cabinet

 ×  ×   (cm) 50 × 194 × 33

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

001-C-05001
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer

ARMANDO C32 słupek
2D1S nóżki / legs tall cabinet

 ×  ×   (cm) 33 × 194 × 33

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

001-C-03202
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer

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

ARMANDO C170 słupek
2D1S nóżki / legs tall cabinet

 ×  ×   (cm) 35 × 172 × 30

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

001-C-03502
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer

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

ARMANDO C50 słupek
4D1S nóżki / legs tall cabinet

 ×  ×   (cm) 50 × 194 × 33

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

001-C-05002
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer

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



ARMANDO B32 szafka z blatem
1D1S cokół / plinth cabinet with top

 ×  ×   (cm) 33 × 84 × 33

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

001-B-03201
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer

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

ARMANDO A32 szafka wisząca
1D0S wisząca / wall hung wall hung cabinet

 ×  ×   (cm) 33 × 75 × 22

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

001-A-03201
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer

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

ARMANDO A50 szafka wisząca
2D0S wisząca / wall hung wall hung cabinet

 ×  ×   (cm) 50 × 75 × 22

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

001-A-05001
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer

ARMANDO A55 szafka wisząca
2D0S wisząca / wall hung wall hung cabinet

 ×  ×   (cm) 50 × 60 × 22

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

001-A-05002
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer

ARMANDO A65 szafka wisząca
2D0S wisząca / wall hung wall hung cabinet

 ×  ×   (cm) 60 × 60 × 22

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

001-A-06002
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer

ARMANDO B50 szafka z blatem
2D1S cokół / plinth cabinet with top

 ×  ×   (cm) 50 × 84 × 33

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

001-B-05001
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer

ARMANDO B32 szafka z blatem
1D1S nóżki / legs cabinet with top

 ×  ×   (cm) 33 × 84 × 33

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

001-B-03202
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer

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

ARMANDO B50 szafka z blatem
2D1S nóżki / legs cabinet with top

 ×  ×   (cm) 50 × 84 × 33

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

001-B-05002
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer

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



ARMANDO E40 szafka lustrzana narożna
1D0S wisząca / wall hung corner mirror cabinet

 ×  ×   (cm) 40 × 73 × 23 (26)

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

001-E-04001
biały laminat / lustro
white laminate / mirror

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

do skompletowania z gniazdem meblowym Combi Box
possibility to add the Combi Box furniture outlet

ARMANDO E50 szafka lustrzana
2D0S wisząca / wall hung mirror cabinet

 ×  ×   (cm) 50 × 60 × 22

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

001-E-05001
biały lakier / lustro
white lacquer / mirror

do skompletowania z gniazdem meblowym Combi Box
possibility to add the Combi Box furniture outlet

ARMANDO E60 szafka lustrzana
2D0S wisząca / wall hung mirror cabinet

 ×  ×   (cm) 60 × 60 × 22

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

001-E-06001
biały lakier / lustro
white lacquer / mirror

do skompletowania z gniazdem meblowym Combi Box
possibility to add the Combi Box furniture outlet

SZAFKI LUSTRZANE
MIRROR CABINETS

  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 ARMANDO E50, E60, E40 
fits to ARMANDO E50, E60, E40









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

NOVELTY

NEW



WYRÓŻNIKI
KOLEKCJI

KEY
FEATURES

LAKIER
ŚWIATŁOUTWARDZALNY
w wybranych wersjach 
kolorystycznych

LACQUER
LIGHT-CURED
in selected
colors

UV

METALOWE
UCHWYTY
trwałość  
i elegancja

METAL
HANDLES
durability
and elegance

LAKIEROWANE
BOKI I FRONTY
w wybranych wersjach 
kolorystycznych

LACQUERED
SIDES AND FRONTS
in selected
colors

KOMPAKTOWE
WYMIARY
idealne do małej
łazienki

PERFECT
SIZE
perfect for small
bathrooms

MEBLE
NA NÓŻKACH
stabilne i pojemne

FURNITURE
ON LEGS
stable and roomy

RÓŻNE OPCJE
KOLORYSTYCZNE
w kolekcji

VARIOUS COLOR
OPTIONS
in the collection
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FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIA
Kolekcja NOVELTY to szeroka gama szafek łazienkowych, która umożliwia zaplanowanie praktycznej łazienki. Pojemne, wygodne 

w użytkowaniu meble pomieszczą wiele akcesoriów łazienkowych, a czarne uchwyty i nóżki podkreślą charakter nowoczesnego 

wnętrza. Kolekcja jest dostępna w dwóch wariantach kolorystycznych: klasycznej bieli oraz ciepłego buku truflowego.

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

wygodny układ
drzwi i szuflad
convenient arrangement of doors 
and dravers

w komplecie solidne,

metalowe uchwyty
w kolorze czarnym
robust, metal handle in black included

odporny,

światłoutwardzalny 

lakier
na korpusie i froncie

resistant, light-curing lacquer  
on body and front

FUNCTIONAL SOLUTIONS
The NOVELTY collection has got wide range of bathroom cabinets which allows to 

plan a practical bathroom. Capacious, comfortable to use furniture fits many bathroom 

accessories, black handles and legs emphasize character of modern interior. Collection 

is available in two color options: classic white and warmed truffle beech.

w komplecie

dekoracyjne 
nóżki  

w kolorze czarnym
decorative legs  

in black included

w komplecie

dekoracyjne nóżki  
w kolorze czarnym

decorative black legs included 

drewnopodobny

dekor buk 
truflowy
podkreśla charakter 
mebli
wood-like truffle beech decor 
emphasizes the character  
of the furniture

otwarta 
półka 

na podręczne 
akcesoria

open shelf for every 
day accessories

pojemna

szuflada
na podręczne akcesoria
capacious drawer for every day 
accessories

w komplecie solidne,

metalowe 
uchwyty

w kolorze czarnym
robust, metal handle  

in black included

2 wersje 
kolorystyczne

two color versions

do wyboru

różne modele  
umywalek

ceramicznych
choose from various models 

of ceramic washbasins

biały lakier

white lacquer
buk truflowytruffle beech

pojemna szafka

z miejscem na 
mop i wiadro

wymiary wewnętrzne szafki:
 ×  ×   (cm) 56,8 × 65,6 × 30,4

capacious cabinet with space  
for cleaning products 

internal dimensions of cabinet: 
 ×  ×   (cm) 56,8 × 65,6 × 30,4
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KOLORYSTYKA
COLOURS

SZAFKI CABINETS

dekor buk truflowy
(korpus i front)
decor truffle beech
(body and front)

lakier biały połysk 
(korpus i front)
lacquer white high gloss 
(body and front)
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NOVELTY
ELEMENTY KOLEKCJI
COLLECTION’S FURNITURE

NOVELTY D40 
1D0S nóżki / legs 
zestaw: szafka + umywalka ROBERTO 40 (ceramika)
set: cabinet + washbasin ROBERTO 40 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 38 × 80 × 20

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

207-D-04002+1528
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

w komplecie z szafką uchwyt i nóżki w kolorze czarnym
cabinet comes with a black-coloreds handle and legs

NOVELTY D45 
2D0S nóżki / legs 
zestaw: szafka + umywalka TOMASO 45 (ceramika)
set: cabinet + washbasin TOMASO 45 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 43 × 80 × 25

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

207-D-04502+1569
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

w komplecie z szafką uchwyty i nóżki w kolorze czarnym 
cabinet comes with a black-coloreds handles and legs

NOVELTY D50 
2D0S nóżki / legs 
zestaw: szafka + umywalka TOMASO 50 (ceramika)
set: cabinet + washbasin TOMASO 50 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 45 × 80 × 29

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

207-D-05008+1560
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

w komplecie z szafką uchwyty i nóżki w kolorze czarnym 
cabinet comes with a black-coloreds handles and legs

NOVELTY D50 
2D1S nóżki / legs 
zestaw: szafka + umywalka TOMASO 50 (ceramika)
set: cabinet + washbasin TOMASO 50 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 45 × 80 × 29

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

207-D-05009+1560
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

w komplecie z szafką uchwyty i nóżki w kolorze czarnym 
cabinet comes with a black-coloreds handles and legs

NOVELTY D55 
2D1S nóżki / legs 
zestaw: szafka + umywalka TOMASO 55 (ceramika)
set: cabinet + washbasin TOMASO 55 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 52 × 80 × 30

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

207-D-05508+1561
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

w komplecie z szafką uchwyty i nóżki w kolorze czarnym 
cabinet comes with a black-coloreds handles and legs

NOVELTY D55 
2D0S nóżki / legs 
zestaw: szafka + umywalka TOMASO 55 (ceramika)
set: cabinet + washbasin TOMASO 55 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 51 × 80 × 30

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

207-D-05507+1561
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

w komplecie z szafką uchwyty i nóżki w kolorze czarnym 
cabinet comes with a black-coloreds handles and legs

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

NOVELTY D60 
2D0S nóżki / legs 
zestaw: szafka + umywalka TOMASO 60 (ceramika)
set: cabinet + washbasin TOMASO 60 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 55 × 80 × 29

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

207-D-06004+1565
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

w komplecie z szafką uchwyty i nóżki w kolorze czarnym 
cabinet comes with a black-coloreds handles and legs

NOVELTY D65 
2D1S nóżki / legs 
zestaw: szafka + umywalka TOMASO 65 (ceramika)
set: cabinet + washbasin TOMASO 65 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 62 × 80 × 30

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

207-D-06507+1562
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

w komplecie z szafką uchwyty i nóżki w kolorze czarnym 
cabinet comes with a black-coloreds handles and legs

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

NOVELTY C35 słupek
2D1S nóżki / legs tall cabinet

 ×  ×   (cm) 35 × 169 × 30

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

207-C-03504
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

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

w komplecie z szafką uchwyty i nóżki w kolorze czarnym 
cabinet comes with a black-coloreds handles and legs

NOVELTY C60 słupek
3D0S nóżki / legs tall cabinet

 ×  ×   (cm) 60 × 179 × 32

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

207-C-06002
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

w komplecie z szafką uchwyty i nóżki w kolorze czarnym 
cabinet comes with a black-coloreds handles and legs

NOVELTY D75 
3D0S nóżki / legs 
zestaw: szafka + umywalka ROBERTO 75 (ceramika)
set: cabinet + washbasin ROBERTO 75 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 70 × 80 × 33

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

207-D-07504+1523
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

w komplecie z szafką uchwyty i nóżki w kolorze czarnym 
cabinet comes with a black-coloreds handles and legs

NOVELTY D45 
2D0S nóżki / legs 
zestaw: szafka + umywalka TOMASO 45 (ceramika)
set: cabinet + washbasin TOMASO 45 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 43 × 80 × 25

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

207-D-04503+1569
buk truflowy / buk truflowy
truffle beech / truffle beech

w komplecie z szafką uchwyty i nóżki w kolorze czarnym 
cabinet comes with a black-coloreds handles and legs

NOVELTY D50 
2D1S nóżki / legs 
zestaw: szafka + umywalka TOMASO 50 (ceramika)
set: cabinet + washbasin TOMASO 50 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 45 × 80 × 29

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

207-D-05011+1560
buk truflowy / buk truflowy
truffle beech / truffle beech

w komplecie z szafką uchwyty i nóżki w kolorze czarnym 
cabinet comes with a black-coloreds handles and legs

NOVELTY D60 
2D1S nóżki / legs 
zestaw: szafka + umywalka BARCELONA 60 (ceramika)
set: cabinet + washbasin BARCELONA 60 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 60 × 80 × 40

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

207-D-06002+2422
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

w komplecie z szafką uchwyty i nóżki w kolorze czarnym 
cabinet comes with a black-coloreds handles and legs

NOVELTY D50 
2D1S nóżki / legs 
zestaw: szafka + umywalka BARCELONA 50 (ceramika)
set: cabinet + washbasin BARCELONA 50 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 50 × 80 × 40

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

207-D-05010+2420
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

w komplecie z szafką uchwyty i nóżki w kolorze czarnym 
cabinet comes with a black-coloreds handles and legs

NOVELTY D60 
2D0S nóżki / legs 
zestaw: szafka + umywalka TOMASO 60 (ceramika)
set: cabinet + washbasin TOMASO 60 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 55 × 80 × 29

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

 207-D-06005+1565
buk truflowy / buk truflowy
truffle beech / truffle beech

w komplecie z szafką uchwyty i nóżki w kolorze czarnym 
cabinet comes with a black-coloreds handles and legs

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

NOVELTY C30 słupek
2D0S nóżki / legs tall cabinet

 ×  ×   (cm) 30 × 174 × 30

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

207-C-03004
buk truflowy / buk truflowy
truffle beech / truffle beech 

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

w komplecie z szafką uchwyty i nóżki w kolorze czarnym 
cabinet comes with a black-coloreds handles and legs

NOVELTY A30 szafka
1D0S wisząca / wall hung cabinet

 ×  ×   (cm) 30 × 71 × 22

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

207-A-03005
buk truflowy / buk truflowy
truffle beech / truffle beech

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

w komplecie z szafką uchwyt w kolorze czarnym
cabinet comes with a black-coloreds handle

NOVELTY B30 szafka z blatem
1D1S nóżki / legs cabinet with top

 ×  ×   (cm) 30 × 83 × 30

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

207-B-03005
buk truflowy / buk truflowy
truffle beech / truffle beech

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

w komplecie z szafką uchwyty i nóżki w kolorze czarnym 
cabinet comes with a black-coloreds handles and legs

NOVELTY B30 szafka z blatem
1D1S nóżki / legs cabinet with top

 ×  ×   (cm) 30 × 83 × 30

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

207-B-03004
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

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

w komplecie z szafką uchwyty i nóżki w kolorze czarnym 
cabinet comes with a black-coloreds handles and legs

NOVELTY B50 szafka z blatem
2D1S nóżki / legs cabinet with top

 ×  ×   (cm) 50 × 83 × 30

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

207-B-05004
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

w komplecie z szafką uchwyty i nóżki w kolorze czarnym 
cabinet comes with a black-coloreds handles and legs

NOVELTY B50 szafka z blatem
2D1S nóżki / legs cabinet with top

 ×  ×   (cm) 50 × 83 × 30

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

207-B-05005
buk truflowy / buk truflowy
truffle beech / truffle beech 

w komplecie z szafką uchwyty i nóżki w kolorze czarnym 
cabinet comes with a black-coloreds handles and legs

NOVELTY A30 szafka
1D0S wisząca / wall hung cabinet

 ×  ×   (cm) 30 × 71 × 22

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

207-A-03004
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

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

w komplecie z szafką uchwyt w kolorze czarnym
cabinet comes with a black-coloreds handle

NOVELTY A50 szafka
2D0S wisząca / wall hung cabinet

 ×  ×   (cm) 50 × 71 × 22

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

207-A-05004
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

w komplecie z szafką uchwyty w kolorze czarnym
cabinet comes with a black-coloreds handles

NOVELTY A50 szafka
2D0S wisząca / wall hung cabinet

 ×  ×   (cm) 50 × 71 × 22

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

207-A-05005
buk truflowy / buk truflowy
truffle beech / truffle beech

w komplecie z szafką uchwyty w kolorze czarnym
cabinet comes with a black-coloreds handles

SZAFKI Z BLATEM
CABINETS WITH TOP

SZAFKI WISZĄCE
WALL HUNG CABINETS
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m e b l e  ł a z i e n k o w e

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

MEA
kolekcja mebli łazienkowych
bathroom furniture collection



WYRÓŻNIKI
KOLEKCJI

KEY
FEATURES

LAKIEROWANE
BOKI I FRONTY
podwyższony standard
mebla

METALOWE
UCHWYTY
trwałość  
i elegancja

LACQUERED
SIDES AND FRONTS
higher furniture
standard

METAL
HANDLES
durability
and elegance

MEBLE
NA NÓŻKACH
stabilne i pojemne

FURNITURE
ON LEGS
stable and roomy
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FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIA

FUNCTIONAL SOLUTIONS

Uniwersalne szafki z kolekcji MEA sprawdzą się zarówno w małych, jak i większych 

łazienkach.  Duża różnorodność brył pozwala na dowolną aranżację. Wszystkie szafki 

pokryte są białym, światłoutwardzalnym lakierem w połysku.

Universal cabinets from the MEA collection are 

suitable for small and large bathrooms. A large variety 

of shapes allows for any arrangement. All cabinets are 

covered with white, light-curing gloss varnish.

nóżki w kolorze  
chrom połysk
w komplecie 
legs in chrome high gloss included

wygodny układ
drzwi i szuflad
comfortable door  
and drawer arangement

dużo miejsca  
do przechowywania 
kosmetyków, detergentów  
i akcesoriów łazienkowych
plenty of space to store cosmetics, 
detergents and bathroom accessories

ceramiczna 

umywalka 
w komplecie
ceramic washbasin included

metalowe uchwyty 
w kolorze 

chrom połysk
w komplecie z szafką

metal handles in chrome high gloss 
complete with cabinet

metalowe uchwyty 
chrom połysk

w komplecie z szafką
metal handles in chrome high gloss 

complete with cabinet

odporny,

światłoutwardzalny 

lakier
na korpusie i froncie

resistant, light-curing lacquer  
on body and front

pojemna szafka

z miejscem na 
mop i wiadro
wymiary wewnętrzne szafki:

 ×  ×   (cm) 56,8 × 65,6 × 30,4

capacious cabinet with space  
for cleaning products 
internal dimensions of cabinet: 

 ×  ×   (cm) 56,8 × 65,6 × 30,4

nóżki w kolorze  
chrom połysk
w komplecie 
legs in chrome high gloss included

duża 

szuflada
na akcesoria
large drawer for accessories

3
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KOLORYSTYKA
COLOURS

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

5



MEA
ELEMENTY KOLEKCJI
COLLECTION’S FURNITURE

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

MEA D40 
1D0S nóżki / legs 
zestaw: szafka + umywalka ROBERTO 40 (ceramika)
set: cabinet + washbasin ROBERTO 40 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 38 × 80 × 20

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

207-D-04001+1528
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

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

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

MEA D45 
2D0S nóżki / legs 
zestaw: szafka + umywalka TOMASO 45 (ceramika)
set: cabinet + washbasin TOMASO 45 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 43 × 80 × 25

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

207-D-04501+1569
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

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

MEA D50 
2D0S nóżki / legs 
zestaw: szafka + umywalka ROBERTO 50 (ceramika)
set: cabinet + washbasin ROBERTO 50 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 46 × 80 × 30

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

207-D-05005+1520
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

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

MEA D50 
2D1S nóżki / legs 
zestaw: szafka + umywalka ROBERTO 50 (ceramika)
set: cabinet + washbasin ROBERTO 50 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 46 × 80 × 30

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

207-D-05006+1520
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

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

MEA D60 
2D0S nóżki / legs 
zestaw: szafka + umywalka TOMASO 60 (ceramika)
set: cabinet + washbasin TOMASO 60 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 55 × 80 × 30

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

207-D-06003+1565
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

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

MEA D65 
2D0S nóżki / legs 
zestaw: szafka + umywalka TOMASO 65 (ceramika)
set: cabinet + washbasin TOMASO 65 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 62 × 80 × 30

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

207-D-06505+1562
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

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

MEA D55 
2D0S nóżki / legs 
zestaw: szafka + umywalka ROBERTO 55 (ceramika)
set: cabinet + washbasin ROBERTO 55 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 53 × 80 × 31

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

207-D-05505+1521
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

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

MEA D55 
2D1S nóżki / legs 
zestaw: szafka + umywalka ROBERTO 55 (ceramika)
set: cabinet + washbasin ROBERTO 55 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 53 × 80 × 31

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

207-D-05506+1521
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

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

MEA D65 
2D1S nóżki / legs 
zestaw: szafka + umywalka TOMASO 65 (ceramika)
set: cabinet + washbasin TOMASO 65 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 62 × 80 × 30

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

207-D-06506+1562
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

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

MEA D75 
3D0S nóżki / legs 
zestaw: szafka + umywalka ROBERTO 75 (ceramika)
set: cabinet + washbasin ROBERTO 75 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 70 × 80 × 33

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

207-D-07503+1523
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

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

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

MEA D60 
2D1S nóżki / legs 
zestaw: szafka + umywalka BARCELONA 60 (ceramika)
set: cabinet + washbasin BARCELONA 60 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 60 × 80 × 40

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

207-D-06001+2422
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

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

MEA D50 
2D1S nóżki / legs 
zestaw: szafka + umywalka BARCELONA 50 (ceramika)
set: cabinet + washbasin BARCELONA 50 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 50 × 80 × 40

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

207-D-05007+2420
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

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

MEA C30 słupek
2D0S nóżki / legs tall cabinet

 ×  ×   (cm) 30 × 174 × 30

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

207-C-03003
biały lakier / biały lakier
white lacquer / 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-colored handles and legs

MEA C170 słupek
2D1S nóżki / legs tall cabinet

 ×  ×   (cm) 35 × 169 × 30

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

207-C-03503
biały lakier / biały lakier
white lacquer / 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-colored handles and legs

MEA C60 szafka z miejscem na mop
3D0S nóżki / legs cabinet with space for a mop

 ×  ×   (cm) 60 × 179 × 32

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

207-C-06001
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer

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

MEA B30 szafka z blatem
1D1S nóżki / legs cabinet with top

 ×  ×   (cm) 30 × 83 × 30

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

207-B-03003
biały lakier / biały lakier
white lacquer / 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-colored handles and legs

MEA B50 szafka z blatem
2D1S nóżki / legs cabinet with top

 ×  ×   (cm) 50 × 83 × 30

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

207-B-05003
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer

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

MEA A30 szafka
1D0S wisząca / wall hung cabinet

 ×  ×   (cm) 30 × 71 × 22

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

207-A-03003
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer

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

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

MEA A50 szafka
2D0S wisząca / wall hung cabinet

 ×  ×   (cm) 50 × 71 × 22

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

207-A-05003
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer

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

SŁUPKI
TALL CABINETS

SZAFKI Z BLATEM
CABINETS WITH TOP

SZAFKI WISZĄCE
WALL HUNG CABINETS
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m e b l e  ł a z i e n k o w e

CATANIA
kolekcja mebli łazienkowych
bathroom furniture collection

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



WYRÓŻNIKI
KOLEKCJI

KEY
FEATURES

METALOWE
UCHWYTY
trwałość  
i elegancja

METAL
HANDLES
durability
and elegance

MEBEL
NA NÓŻKACH
stabilny i pojemny

FURNITURE
ON LEGS
stable and roomy

LAKIER
ŚWIATŁOUTWARDZALNY
w wybranych wersjach
kolorystycznych

LACQUER
LIGHT-CURED
in selected
colors

UV



FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIA

FUNCTIONAL SOLUTIONS

Kolekcja CATANIA oferuje wiele praktycznych rozwiązań w gotowych zestawach. Szafka 

podumywalkowa posiada dużo miejsca do przechowywania akcesoriów łazienkowych,  

a w połączeniu z szafką z lustrem pozwala na lepszą organizację podręcznych kosmetyków. 

Dodatkowo atutem zestawu jest wbudowane oświetlenie LED, które niezwykle przydaje się 

podczas porannej toalety.

CATANIA collection offers many practical solutions in ready-made sets. The washbasin 

cabinet has plenty of space to store bathroom accessories, and when combined with a mirror 

cabinet, it allows for better organization of every day cosmetics. An additional feature of the 

set is integrated LED lighting, which is extremely useful during the morning toilet.

odporny,

światłoutwardzalny
lakier 
na froncie
resistant, light-curing lacquer 
on front

praktyczna

szafka 
przy lustrze
practical cabinet by the mirror

uniwersalne

drzwi 
otwierane na prawą

lub lewą stronę
reversible door: left or right

energooszczędne

oświetlenie  
LED

energy-saving LED lighting

odporny,

światłotwardzalny 
lakier
na froncie
resistant, light-curing lacquer 
on front

delikatne,

metalowe 
uchwyty 
gentle metal handles 

ceramiczna

umywalka 
ceramic washbasin

mała

szuflada 
na podręczne akcesoria

small drawer for every day 
accessories

wygodny układ 
drzwi i szuflady
convenient arrangement  
of doors and drawerdelikatne,

metalowe 
uchwyty 

gentle metal handles 







KOLORYSTYKA
COLOURS

SZAFKI CABINETS
kolorystyka jednobarwna
one-colour

dekor biały laminat 
(korpus)
decor white laminate 
(body)

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



CATANIA
ELEMENTY KOLEKCJI
COLLECTION’S FURNITURE

CATANIA C170 słupek
2D1S nóżki / legs tall cabinet

 ×  ×   (cm) 35 × 172 × 30

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

034-C-03507
biały laminat / biały lakier
white laminate / white lacquer

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

lustro
z oświetleniem LED
mirror with  
LED lightingCATANIA Z60 

3D1S nóżki / legs 
zestaw: szafka + lustro + umywalka Plan 60 (ceramika)
set: cabinet + mirror + washbasin Plan 60 (ceramics)

 ×  ×   (cm)
sz. / c.  59 × 80 × 46
l. / m.  60 × 104 × 13

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

034-Z-06006 + 1722
biały laminat / biały lakier
white laminate / white lacquer

lustro
z oświetleniem LED
mirror with  
LED lightingCATANIA Z80 

4D1S nóżki / legs 
zestaw: szafka + lustro + umywalka Plan 80 (ceramika)
set: cabinet + mirror + washbasin Plan 80 (ceramics)

 ×  ×   (cm)
sz. / c.  79 × 80 × 46
l. / m.  80 × 104 × 13

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

034-Z-08004 + 1724
biały laminat / biały lakier
white laminate / white lacquer

CATANIA D60 
2D1S nóżki / legs 
zestaw: szafka + umywalka Plan 60 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Plan 60 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 59 × 80 × 46

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

034-D-06011 + 1722
biały laminat / biały lakier
white laminate / white lacquer

CATANIA D80 
3D1S nóżki / legs 
zestaw: szafka + umywalka Plan 80 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Plan 80 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 79 × 80 × 46

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

034-D-08008 + 1724
biały laminat / biały lakier
white laminate / white lacquer

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





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 

3
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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

7





m e b l e  ł a z i e n k o w e

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

meble zmontowane (ASM)
assembled furniture (ASM)

kolekcje mebli łazienkowych
bathroom furniture collections

KIM / KIMLONG /  
PUNTO



WYRÓŻNIKI
KOLEKCJI

KEY
FEATURES

LAKIER
ŚWIATŁOUTWARDZALNY
w wybranych wersjach 
kolorystycznych

RÓŻNE OPCJE
KOLORYSTYCZNE
w kolekcji

METALOWE
UCHWYTY
trwałość  
i elegancja

UV

KOMPAKTOWE
WYMIARY
idealne do małej
łazienki

VARIOUS COLOR
OPTIONS
in the collection

LACQUER
LIGHT-CURED
in selected
colors

PERFECT
SIZE
perfect for small
bathrooms

METAL
HANDLES
durability
and elegance

FREZOWANE
FRONTY
wyjątkowy charakter
kolekcji (PUNTO)

MILLED
FRONTS
the unique nature
of the collection (PUNTO)

FRONT MDF
trwały i odporny 
(PUNTO)

FRONT MDF
durable and resistant 
(PUNTO)



FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIA  
DO MAŁEJ ŁAZIENKI

FUNCTIONAL SOLUTIONS  
FOR A SMALL BATHROOM

Idealne do małej łazienki szafki z kolekcji KIMLONG, PUNTO czy KIM nie ograniczają przestrzeni. 

Dzięki kompaktowym wymiarom doskonale sprawdzą się w małych pomieszczeniach. Do wszystkich 

szafek z kolekcji dedykowane są dwie umywalki: kubistyczna Mini lub oryginalna Tummy.

The cabinets of KIMLONG, PUNTO or KIM collections are ideal for small 

bathrooms and do not reduce the usable space. Thanks to their compact 

dimensions, they are ideal for small rooms. All the cabinets in the collection 

are compatible with two washbasins: the cubist Mini and the original Tummy.

do wyboru 

dwa modele umywalek
two models of washbasins to choose from

drzwi otwierane na 

prawą lub 
lewą stronę

reversible door:  
left or right

MINI

TUMMY

możliwość  
montażu uchwytu

pionowo  
lub poziomo

* w szafkach: KIM i KIMLONG

vertical or horizontal 
handle mounting possible

* in cabinets: KIM and KIMLONG

*

*

w szafce PUNTO  
ścięta pod kątem 45 stopni 

krawędź frontu 
pełni rolę uchwytu
front edge milled at 45 degrees,  
can be easily used as comfortable 
handle for cabinet PUNTO





KOLORYSTYKA
COLOURS

SZAFKI CABINETS

SZAFKI CABINETS

kolorystyka jednobarwna
one-colour

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

dekor venge luiziana
(korpus i front)
decor venge luiziana
(body and front)

kolorystyka jednobarwna
one-colour

dekor dąb sonoma
(korpus i front)
decor sonoma oak
(body and front)

SZAFKI CABINETS

kolorystyka jednobarwna
one-colour

dekor biały laminat 
(korpus)
decor white laminate 
(body)

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

KIM

KIM / KIMLONG

PUNTO



KIM / KIMLONG / PUNTO
ELEMENTY KOLEKCJI
COLLECTION’S FURNITURE

KIMLONG D40 
1D0S nóżki / legs 
zestaw: szafka + umywalka Mini 40 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Mini 40 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 39 × 77 × 21

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

190-D-04003+1406
biały laminat / biały lakier
white laminate / white lacquer 

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

KIMLONG D40 
1D0S nóżki / legs 
zestaw: szafka + umywalka Tummy 40 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Tummy 40 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 39 × 77 × 21

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

190-D-04003+1508
biały laminat / biały lakier
white laminate / white lacquer 

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

PUNTO D40  *
1D0S wisząca / wall hung 
zestaw: szafka + umywalka Mini 40 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Mini 40 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 39 × 51 × 21

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

255-D-04001+1406
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

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

PUNTO D40  *
1D0S wisząca / wall hung 
zestaw: szafka + umywalka Tummy 40 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Tummy 40 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 39 × 51 × 21

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

255-D-04001+1508
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

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

* ASM – meble zmontowane / assembled furniture * ASM – meble zmontowane / assembled furniture

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



KIM D40 
1D0S wisząca / wall hung 
zestaw: szafka + umywalka Mini 40 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Mini 40 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 39 × 60 × 21

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

190-D-04001+1406
biały laminat / biały lakier
white laminate / white lacquer 

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

KIM D40 
1D0S wisząca / wall hung 
zestaw: szafka + umywalka Tummy 40 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Tummy 40 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 39 × 60 × 21

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

190-D-04001+1508
biały laminat / biały lakier
white laminate / white lacquer 

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

KIM D40 
1D0S wisząca / wall hung 
zestaw: szafka + umywalka Mini 40 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Mini 40 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 39 × 60 × 21

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

190-D-04002+1406
venge luiziana / venge luiziana
venge luiziana / venge luiziana 

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

KIM D40 
1D0S wisząca / wall hung 
zestaw: szafka + umywalka Tummy 40 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Tummy 40 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 39 × 60 × 21

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

190-D-04002+1508
venge luiziana / venge luiziana
venge luiziana / venge luiziana 

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

KIM D40 
1D0S wisząca / wall hung 
zestaw: szafka + umywalka Mini 40 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Mini 40 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 39 × 60 × 21

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

190-D-04006+1406
dąb sonoma / dąb sonoma
sonoma oak / sonoma oak 

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

KIM D40 
1D0S wisząca / wall hung 
zestaw: szafka + umywalka Tummy 40 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Tummy 40 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 39 × 60 × 21

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

190-D-04006+1508
dąb sonoma / dąb sonoma
sonoma oak / sonoma oak 

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

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





m e b l e  ł a z i e n k o w e

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

MALIBU
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

LAKIER
ŚWIATŁOUTWARDZALNY
w wybranych wersjach
kolorystycznych

LACQUER
LIGHT-CURED
in selected
colors

UV



FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIA

FUNCTIONAL SOLUTIONS

W kolekcji Malibu oferowane meble są bardzo praktyczne i funkcjonalne. W skład zestawu wchodzi 

szafka podumywalkowa, lustro z szafką oraz umywalka. Mała szafka przy lustrze to praktyczne miejsce 

na podręczne kosmetyki. Dedykowany kolekcji wysoki słupek pomieści ręczniki i inne przedmioty 

niezbędne w łazience.

Malibu collection offers very practical and functional furniture. The set 

includes a washbasin cabinet, a mirror with a cabinet and a washbasin. A small 

cabinet by the mirror is a convenient place for your every day cosmetics. The 

tall, narrow cabinet dedicated to the collection can hold towels and other 

items necessary in the bathroom.

mała

szuflada 
na podręczne akcesoria
small drawer for every day accessories

uniwersalne

drzwi 
otwierane na prawą

lub lewą stronę
reversible door: left or right

energooszczędne

oświetlenie  
LED

energy-saving LED lighting

odporny,

światłoutwardzalny
lakier
na froncie
resistant, light-curing lacquer 
on front

 

otwarta

półka 
na podręczne akcesoria
open shelf for every day 
accessories

delikatne,

metalowe 
uchwyty 

gentle metal handles

delikatne,

metalowe 
uchwyty 

gentle metal handles

ceramiczna

umywalka 
ceramic washbasin 

mała

szuflada 
na podręczne akcesoria

small drawer for every day accessories

odporny,

światłoutwardzalny
lakier
na froncie
resistant, light-curing lacquer 
on front

 

praktyczna

szafka 
przy lustrze
practical cabinet by the mirror

wygodny układ 
drzwi i szuflady
convenient arrangement 
of doors and drawer



KOLORYSTYKA
COLOURS

SZAFKI CABINETS

SZAFKI CABINETS

kolorystyka jednobarwna
one-colour

kolorystyka jednobarwna
one-colour

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

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

dekor biały laminat 
(korpus)
decor white laminate 
(body)



MALIBU
ELEMENTY KOLEKCJI
COLLECTION’S FURNITURE

MALIBU Z65 
3D1S bez cokołu / without plinth 
zestaw: szafka + lustro + umywalka Roberto 65 (ceramika)
set: cabinet + mirror + washbasin Roberto 65 (ceramics)

 ×  ×   (cm)
sz. / c.  62 × 80 × 30
l. / m.  60 × 104 × 13

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

106-Z-06501+1522
biały laminat / biały lakier
white laminate / white lacquer

MALIBU Z65 
3D1S bez cokołu / without plinth 
zestaw: szafka + lustro + umywalka Roberto 65 (ceramika)
set: cabinet + mirror + washbasin Roberto 65 (ceramics)

 ×  ×   (cm)
sz. / c.  62 × 80 × 30
l. / m.  60 × 104 × 13

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

106-Z-06502+1522
dąb złoty / dąb złoty
golden oak / golden oak

MALIBU Z75 
4D1S bez cokołu / without plinth 
zestaw: szafka + lustro + umywalka Roberto 75 (ceramika)
set: cabinet + mirror + washbasin Roberto 75 (ceramics)

 ×  ×   (cm)
sz. / c.  70 × 80 × 33
l. / m.  70 × 104 × 13

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

106-Z-07501 + 1523
biały laminat / biały lakier
white laminate / white lacquer

MALIBU Z75 
4D1S bez cokołu / without plinth 
zestaw: szafka + lustro + umywalka Roberto 75 (ceramika)
set: cabinet + mirror + washbasin Roberto 75 (ceramics)

 ×  ×   (cm)
sz. / c.  70 × 80 × 33
l. / m.  70 × 104 × 13

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

106-Z-07502+1523
dąb złoty / dąb złoty
golden oak / golden oak

MALIBU Z85 
4D1S bez cokołu / without plinth 
zestaw: szafka + lustro + umywalka Roberto 85 (ceramika)
set: cabinet + mirror + washbasin Roberto 85 (ceramics)

 ×  ×   (cm)
sz. / c.  83 × 80 × 33
l. / m.  80 × 104 × 13

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

106-Z-08502 +1524 
biały laminat / biały lakier
white laminate / white lacquer

MALIBU Z85 
4D1S bez cokołu / without plinth 
zestaw: szafka + lustro + umywalka Roberto 85 (ceramika)
set: cabinet + mirror + washbasin Roberto 85 (ceramics)

 ×  ×   (cm)
sz. / c.  83 × 80 × 33
l. / m.  80 × 104 × 13

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

106-Z-08503+1524
dąb złoty / dąb złoty
golden oak / golden oak

MALIBU C32  słupek
2D1S bez cokołu / without plinth tall cabinet

 ×  ×   (cm) 33 × 194 × 33

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

106-C-03201
biały laminat / biały lakier
white laminate / white lacquer

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

MALIBU C32  słupek
2D1S bez cokołu / without plinth tall cabinet

 ×  ×   (cm) 33 × 194 × 33

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

106-C-03211
dąb złoty / dąb złoty
golden oak / golden oak

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

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









m e b l e  ł a z i e n k o w e

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

VENUS
kolekcja mebli łazienkowych
bathroom furniture collection



WYRÓŻNIKI
KOLEKCJI

KEY
FEATURES

METALOWE
UCHWYTY
trwałość  
i elegancja

METAL
HANDLES
durability
and elegance

LAKIER
ŚWIATŁOUTWARDZALNY
w wybranych wersjach
kolorystycznych

LACQUER
LIGHT-CURED
in selected
colors

UV



FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIA

FUNCTIONAL SOLUTIONS

Klasyczna biel w szafkach łazienkowych VENUS w połączeniu  

z połyskującym lakierem, tworzy idealne zestawienie. Delikatne, 

metalowe uchwyty nie zaburzają formy mebli, a dodatkowo 

podkreślają ich walory estetyczne. Kolekcja VENUS idealnie 

sprawdzi się w każdej aranżacji, a korzystanie z łazienki będzie czystą 

przyjemnością. 

The classic white in VENUS bathroom cabinets combined with glossy varnish 

creates the perfect combination. The subtle, metal handles do not disturb 

the form of the furniture, and additionally emphasize its aesthetic values. 

The VENUS collection will be perfect for any arrangement, and using the 

bathroom will be pure pleasure. 

odporny,

światłotwardzalny 
lakier UV
na froncie
resistant, light-curing lacquer 
on front 

mała

szuflada 
na podręczne akcesoria

small drawer  
for every day accessories

wygodne

szafki z blatem 
to dodatkowe miejsce

do przechowywania
convenient cabinets with a top 

is an additional storage space
delikatne,

metalowe 
uchwyty 

subtle metal handles





KOLORYSTYKA
COLOURS

SZAFKI CABINETS
kolorystyka jednobarwna
one-colour

dekor biały laminat 
(korpus)
decor white laminate 
(body)

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



VENUS
ELEMENTY KOLEKCJI
COLLECTION’S FURNITURE

VENUS C30  słupek
2D0S bez cokołu / without plinth tall cabinet

 ×  ×   (cm) 30 × 171 × 30

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

108-C-03004
biały laminat / biały lakier
white laminate / white lacquer

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

VENUS C170  słupek
2D1S bez cokołu / without plinth tall cabinet

 ×  ×   (cm) 35 × 172 × 30

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

108-C-03504
biały laminat / biały lakier
white laminate / white lacquer

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

VENUS C50  słupek
4D1S bez cokołu / without plinth tall cabinet

 ×  ×   (cm) 50 × 171 × 30

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

108-C-05006
biały laminat / biały lakier
white laminate / white lacquer

VENUS D45 
2D0S bez cokołu / without plinth 
zestaw: szafka + umywalka Tomaso 45 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Tomaso 45 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 43 × 81 × 25

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

108-D-04501+1569
biały laminat / biały lakier
white laminate / white lacquer

VENUS D50 
2D0S bez cokołu / without plinth 
zestaw: szafka + umywalka Torrent 50 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Torrnet 50 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 45 × 81 × 26

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

108-D-05001+1120
biały laminat / biały lakier
white laminate / white lacquer

VENUS D50 
2D0S bez cokołu / without plinth 
zestaw: szafka + umywalka Tomaso 50 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Tomaso 50 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 45 × 81 × 29

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

108-D-05025+1560
biały laminat / biały lakier
white laminate / white lacquer

VENUS D55 
2D0S bez cokołu / without plinth 
zestaw: szafka + umywalka Tomaso 55 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Tomaso 55 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 52 × 81 × 30

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

108-D-05501+1561
biały laminat / biały lakier
white laminate / white lacquer

VENUS D65 
2D1S bez cokołu /  without plinth 
zestaw: szafka + umywalka Roberto 65 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Roberto 65 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 62 × 81 × 30

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

108-D-06501+1522
biały laminat / biały lakier
white laminate / white lacquer

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



VENUS B30  szafka z blatem
1D0S bez cokołu / without plinth cabinet with top

 ×  ×   (cm) 30 × 79 × 30

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

108-B-03004
biały laminat / biały lakier
white laminate / white lacquer

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

VENUS A30 szafka wisząca
1D0S wisząca / wall hung wall hung cabinet

 ×  ×   (cm) 30 × 71 × 22

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

108-A-03004
biały laminat / biały lakier
white laminate / white lacquer

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

VENUS B50  szafka z blatem
2D1S bez cokołu / without plinth cabinet with top

 ×  ×   (cm) 50 × 79 × 30

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

108-B-05006
biały laminat / biały lakier
white laminate / white lacquer

VENUS A50 szafka wisząca
2D0S wisząca / wall hung wall hung cabinet

 ×  ×   (cm) 50 × 71 × 22

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

108-A-05006
biały laminat / biały lakier
white laminate / white lacquer

LISA LED kinkiet chrom
30 CM / 40 CM / 60 CM chrome sconce

indeks / index MO-S-KIN-0029

indeks / index MO-S-KIN-0032

indeks / index MO-S-KIN-0033

TORRENT L50/60 lustro
wiszące / wall hung mirror

 ×  ×   (cm)
50 × 60 × 2
60 × 50 × 2

indeks / index
kolor: korpus
colour: body

072-L-05001
biały laminat 
white laminate 

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





m e b l e  ł a z i e n k o w e

PIK
kolekcja mebli łazienkowych
bathroom furniture collection

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



WYRÓŻNIKI
KOLEKCJI

KEY
FEATURES

KOMPAKTOWE
WYMIARY
idealne do małej
łazienki

PERFECT
SIZE
perfect for small
bathrooms

MEBEL
NA NÓŻKACH
stabilny i pojemny

FURNITURE
ON LEGS
stable and roomy



FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIA

Kolekcja PIK to meble w klasycznej bieli. Dopasowana do szafki niewielka, ale głęboka umywalka 

sprawdzi się także w małej łazience. Wysoki, pojemny słupek PIK z dwiema szufladami pomieści 

wszystkie potrzebne akcesoria łazienkowe. Kolekcję uzupełnia praktyczna szafka z szeroką 

wnęką, która dostosowana  jest do standardowej szerokości pralek.

białe

fronty i korpusy
white fronts and body

delikatne

białe uchwyty
gentle, white handles

praktyczne
półki
na podręczne
akcesoria
practical shelves  
for every day accessories 

FUNCTIONAL SOLUTIONS
PIK collection is furniture in classic white. The small but deep washbasin 

suited to the cabinet will also work in a small bathroom. The tall, capacious 

PIK narrow cabinet with two drawers will hold all the necessary bathroom 

accessories. The collection is completed by a practical cabinet with a wide 

recess, which is adapted to the standard width of washing machines.

szeroka

wnęka
dostosowana  

do standardowej 
szerokości pralek

wide recess for standard 
washing machine widths 







KOLORYSTYKA
COLOURS

SZAFKI CABINETS

dekor biały laminat 
(korpus i front)  
decor white laminate 
(body and front)

kolorystyka jednobarwna
one-colour



MULTI GLASS A30 szafka lustrzana
1D0S wisząca / wall hung  mirror cabinet

 ×  ×   (cm) 30 × 60 × 22

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

190-A-03008
biały laminat / lustro
white laminate / mirror

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

MULTI GLASS A20 szafka lustrzana
1D0S wisząca / wall hung  mirror cabinet

 ×  ×   (cm) 20 × 60 × 22

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

190-A-02005
biały laminat / lustro
white laminate / mirror

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

PIK C30 słupek
2D2S nóżki / legs tall cabinet

 ×  ×   (cm) 30 × 177 × 30

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

095-C-03004
biały laminat / biały laminat
white laminate / white laminate

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

PIK B60 szafka nad pralkę
2D0S bez cokołu / without plinth washing machine base cabinet

 ×  ×   (cm) 64 × 189 × 25

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

095-B-06001
biały laminat / biały laminat
white laminate / white laminate

PIK D55 
2D0S nóżki  / legs 
zestaw: szafka + umywalka Tomaso 55 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Tomaso 55 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 52 × 79 × 30

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

095-D-05501+1561
biały laminat / biały laminat
white laminate / white laminate

PIK D50 
2D0S nóżki  / legs 
zestaw: szafka + umywalka Tomaso 50 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Tomaso 50 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 45 × 79 × 29

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

095-D-05006+1560
biały laminat / biały laminat
white laminate / white laminate

PIK D50 
2D0S nóżki  / legs 
zestaw: szafka + umywalka Torrent 50 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Torrent 50 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 45 × 79 × 26

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

095-D-05003+1120
biały laminat / biały laminat
white laminate / white laminate

PIK D45 
2D0S nóżki  / legs 
zestaw: szafka + umywalka Tomaso 45 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Tomaso 45 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 43 × 79 × 25

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

095-D-04501+1569 
biały laminat / biały laminat
white laminate / white laminate

 PIK
ELEMENTY KOLEKCJI
COLLECTION’S FURNITURE

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





m e b l e  ł a z i e n k o w e

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

MEBLE DO  
MAŁEJ ŁAZIENKI
small bathroom furniture



WYRÓŻNIKI
KOLEKCJI

KEY
FEATURES

RÓŻNE OPCJE
KOLORYSTYCZNE
w kolekcji

METALOWE
UCHWYTY
trwałość  
i elegancja

KOMPAKTOWE
WYMIARY
idealne do małej
łazienki

VARIOUS COLOR
OPTIONS
in the collection

PERFECT
SIZE
perfect for small
bathrooms

METAL
HANDLES
durability
and elegance



SZAFKI ŁAZIENKOWE
BATHROOM CABINETS

KREDO D40 
1D0S bez cokołu / withaut plinth 
zestaw: szafka + umywalka Roberto 40 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Roberto 40 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 38 × 81 × 20

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

174-D-04001+1528
biały laminat / biały lakier 
white laminate / white lacquer 

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

VENUS D50 
2D0S bez cokołu / withaut plinth

zestaw: szafka + umywalka Torrent 50 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Torrent 50 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 45 × 81 × 26

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

108-D-05006+1120
biały laminat / biały laminat 
white laminate / white laminate 

NICE D50 
2D0S cokół / plinth

zestaw: szafka + umywalka Torrent 50 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Torrent 50 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 45 × 81 × 26

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

174-D-05002+1120
biały laminat / biały lakier 
white laminate / white lacquer 

ALF D45 
1D0S bez cokołu / withaut plinth

zestaw: szafka + umywalka Tomaso 45 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Tomaso 45 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 43 × 81 × 25

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

106-D-04502+1569
biały laminat / biały laminat 
white laminate / white laminate 

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

MINT D50 
2D0S nóżki / legs

zestaw: szafka + umywalka Torrent 50 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Torrent 50 (ceramics) 

 ×  ×   (cm) 45 × 80 × 26

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

190-D-05011+1120
dąb monumentalny / biały laminat 
monument oak / white laminate 

Wybierając małe zestawy łazienkowe w prosty sposób można wygospodarować 

dodatkowe miejsce do przechowywania podręcznych akcesoriów.  

Dzięki niewielkim wymiarom nie ograniczają przestrzeni.

By choosing small bathroom sets, you can easily arrange additional storage 

space for your personal accessories. Thanks to their small dimensions they  

do not restrict space.

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





m e b l e  ł a z i e n k o w e

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

SALSA
kolekcja szafek lustrzanych
mirror cabinets collection



WYRÓŻNIKI
KOLEKCJI

KEY
FEATURES

LAKIER
ŚWIATŁOUTWARDZALNY
w wybranych wersjach 
kolorystycznych

LACQUER
LIGHT-CURED
in selected
colors

SOFT CLOSE
system cichego 
domykania

SOFT CLOSE
silent closing
system

UV

RÓŻNE OPCJE
KOLORYSTYCZNE
w kolekcji

VARIOUS COLOR
OPTIONS
in the collection



FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIA

FUNCTIONAL SOLUTIONS

W kolekcji SALSA znajdziemy szeroką gamę szafek lustrzanych, 

które charakteryzują się dużą różnorodnością i pojemnością 

przechowywania. Oprócz przyciągającego wzrok efektu lustra, 

zaskakują też praktycznymi rozwiązaniami. 

In SALSA collection you will find a wide range of mirror cabinets 

characterized by great variety and storage capacity. Apart from 

the eye-catching mirror effect, you will be surprised with different 

practical solutions.

praktyczny

Combi Box
łatwo dostępne gniazdo elektryczne 

z włącznikiem oświetlenia*
* w standardzie w wybranych szafkach:  

SALSA E50 i SALSA E60

* w opcji dodatkowej w pozostałych  
szafkach lustrzanych

practical Combi Box easily accessible  
power outlet with light switch*

*standard in selected cabinets:  
SALSA E50 and SALSA E60

*as an additional option  
in other mirror cabinets 

estetyczne

szklane półki
z możliwością regulacji 

wysokości
aesthetic glass shelves  

height adjustable

system soft close
zapewniający ciche i łagodne  
domykanie drzwi
soft-close system for quiet  
and gentle door closing 

dużo miejsca  
do przechowywania kosmetyków  

i akcesoriów łazienkowych
plenty of space to store cosmetics  

and bathroom accessories

zawieszka  
o podwyższonym 
standardzie
z możliwością regulacji podczas 
montażu – z estetyczną, 
chromowaną maskownicą
premium hanging bracket adjustable  
during installation – with aesthetic,  
chrome-plated cover 

nowoczesny

panel  
oświetleniowy*
*  w standardzie w wybranych szafkach: 

SALSA E50 i SALSA E60

modern lighting panel*

*  standard in selected cabinets:  
SALSA E50 and SALSA E60

efekt lustra
to oprócz walorów 

estetycznych sprytny 
sposób na optyczne 

powiększenie 
przestrzeni w łazience

mirror effect in addition to its 
aesthetic qualities, a clever 

way to optically enlarge your 
bathroom’s space

odporny,

światłoutwardzalny 

lakier
na korpusie
resistant, light-curing lacquer on body



OŚWIETLENIE
LIGHTING



kinkiet LISA
energooszczędny kinkiet 

oświetleniowy LED

dostępny w różnych wariantach  
szerokości, pozwala na dopasowanie do 

wybranego modelu szafek lustrzanych
LISA wall lamp energy-saving wall lamp  

in LED technology  
available in various width variants,  

the lamp can be matched to the  
mirror cabinets model of your choice 

panel SALSA
energooszczędny panel 

oświetleniowy LED

zintegrowany z wybranymi meblami* 
lub dostępny jako oddzielny element 

do skompletowania z szafkami lustrzanymi
* w standardzie w wybranych szafkach:  

SALSA E50 i SALSA E60

SALSA panel energy-saving LED light panel. 
Integrated into selected furniture* or available  

as a separate item compatible with mirror cabinets

*standard in selected cabinets:  
SALSA E50 and SALSA E60



KOLORYSTYKA
COLOURS

SZAFKI LUSTRZANE  
MIRROR CABINETS
kolorystyka mieszana
mixed colours

lakier biały połysk 
(korpus)
lacquer white high gloss 
(body)

lustro 
(front)
mirror 
(front)

SZAFKI LUSTRZANE  
MIRROR CABINETS
kolorystyka jednobarwna
one-colour composition

efekt lustra 
(korpus)
mirror effect 
(body)

lustro 
(front)
mirror 
(front)



SALSA
ELEMENTY KOLEKCJI
COLLECTION’S FURNITURE

SALSA E40 szafka lustrzana
1D0S wisząca / wall hung mirror cabinet

 ×  ×   (cm) 40 × 60 × 15

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

242-E-04001
biały lakier / lustro
white lacquer / mirror 

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

do skompletowania z gniazdem meblowym Combi Box
possibility to add the Combi Box furniture outlet

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

 ×  ×   (cm) 50 × 60 × 15

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

242-E-05003
biały lakier / lustro
white lacquer / mirror  

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

do skompletowania z gniazdem meblowym Combi Box
possibility to add 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 

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

do skompletowania z gniazdem meblowym Combi Box
possibility to add the Combi Box furniture outlet

SALSA E65 szafka lustrzana
2D0S wisząca / wall hung mirror cabinet

 ×  ×   (cm) 65 × 60 × 15

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

242-E-06501
biały lakier / lustro
white lacquer / mirror 

do skompletowania z gniazdem meblowym Combi Box
possibility to add the Combi Box furniture outlet

SALSA E40 szafka lustrzana
1D0S wisząca / wall hung mirror cabinet

 ×  ×   (cm) 40 × 60 × 15

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

242-E-04002
efekt lustra / lustro
mirror effect / mirror

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

do skompletowania z gniazdem meblowym Combi Box
possibility to add the Combi Box furniture outlet

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 gniazdem meblowym Combi Box
possibility to add 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-06004
efekt lustra / lustro
mirror effect / mirror

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

do skompletowania z gniazdem meblowym Combi Box
possibility to add the Combi Box furniture outlet

SALSA E65 szafka lustrzana
2D0S wisząca / wall hung mirror cabinet

 ×  ×   (cm) 65 × 60 × 15

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

242-E-06503
efekt lustra / lustro
mirror effect / mirror

do skompletowania z gniazdem meblowym Combi Box
possibility to add the Combi Box furniture outlet

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



SALSA E75 szafka lustrzana
2D0S wisząca / wall hung mirror cabinet

 ×  ×   (cm) 75 × 60 × 15

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

242-E-07501
biały lakier / lustro
white lacquer / mirror 

do skompletowania z gniazdem meblowym Combi Box
possibility to add the Combi Box furniture outlet

SALSA E85 szafka lustrzana
3D0S wisząca / wall hung mirror cabinet

 ×  ×   (cm) 85 × 60 × 15

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

242-E-08501
biały lakier / lustro
white lacquer / mirror 

do skompletowania z gniazdem meblowym Combi Box
possibility to add the Combi Box furniture outlet

SALSA E50  
1D0S wisząca / wall hung  

 ×  ×   (cm) 51 × 60 × 20

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

242-E-05006
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

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

SALSA E50  
Z OŚWIETLENIEM LED  

I GNIAZDEM MEBLOWYM
korpus: lakier biały połysk / front: lustro 

body: lacquer white high gloss /front: mirror

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



 OŚWIETLENIE
LIGHTING

 panel oświetleniowy
SALSA P50 lighting panel

 ×  ×   (cm) 50 × 1,9 × 20

indeks / index
kolor
colour

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

pasuje do SALSA E50 / fits to SALSA E50

 panel oświetleniowy
SALSA P60 lighting panel

 ×  ×   (cm) 60 × 1,9 × 20

indeks / index
kolor
colour

242-P-06001
biały laminat / chrom połysk 
white laminate / chrome gloss 

pasuje do SALSA E60 / fits to SALSA E60

 panel oświetleniowy
SALSA P65 lighting panel

 ×  ×   (cm) 65 × 1,9 × 20

indeks / index
kolor
colour

242-P-06501
biały laminat/ chrom połysk 
white laminate / chrome gloss 

pasuje do SALSA E65 / fits to SALSA E65

GNIAZDO MEBLOWE
FURNITURE SOCKET

  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

 kinkiet chrom
LISA LED 30 CM chrome sconce

indeks / index MO-S-KIN-0029

pasuje do wszystkich szafek lustrzanych i luster 
fits to all the mirror cabinets and mirrors

 kinkiet chrom
LISA LED 60 CM chrome sconce

indeks / index MO-S-KIN-0033

pasuje do wszystkich szafek lustrzanych i luster z minimalną 
szerokością 60 cm
fits to all mirrors and mirror cabinets with a minimum  
width of 60 cm

 kinkiet chrom
LISA LED 40 CM chrome sconce

indeks / index MO-S-KIN-0032

pasuje do wszystkich szafek lustrzanych i luster 
fits to all the mirror cabinets and mirrors









m e b l e  ł a z i e n k o w e

Lustra i oświetlenie to funkcjonalny oraz dekoracyjny element każdej łazienki. Dzięki szafkom  
lustrzanym, idealnym do przechowywania, twoja łazienka wyda się jaśniejsza i większa, a dopasowana 
do zestawów kolorystyka pozwoli na stworzenie spójnego, przemyślanego wnętrza.

Mirrors and lighting are functional and decorative elements in every bathroom. Thanks to mirror 
cabinets full of storage space your bathroom seems brighter and bigger. Perfectly matched colour 
combinations will allow you to create consistent and carefully designed interior.

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

SZAFKI luStrZAne
I luStrA
mirror cabinets and mirrors



Szafki LuStrzane
mirror cabinets

ARMANDO e40 szafka lustrzana narożna
1D0S wisząca / wall hung corner mirror cabinet

 ×  ×   (cm) 40 × 73 × 23 (26)

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

001-e-04001
biały laminat / lustro
white laminate / mirror

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

do skompletowania z gniazdem meblowym Combi Box
possibility to add the Combi Box furniture outlet

LUPO e50 szafka lustrzana
1D0S wisząca / wall hung mirror cabinet

 ×  ×   (cm) 50 × 91 × 12

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

190-e-05003
biały laminat / lustro
white laminate / mirror

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

do skompletowania z gniazdem meblowym Combi Box
possibility to add the Combi Box furniture outlet

LUPO e60 szafka lustrzana
2D0S wisząca / wall hung mirror cabinet

 ×  ×   (cm) 61 × 91 × 12

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

190-e-06003
biały laminat / lustro
white laminate / mirror

do skompletowania z gniazdem meblowym Combi Box
possibility to add the Combi Box furniture outlet

ARMANDO e50 szafka lustrzana
2D0S wisząca / wall hung mirror cabinet

 ×  ×   (cm) 50 × 60 × 22

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

001-e-05001
biały lakier / lustro
white lacquer / mirror

do skompletowania z gniazdem meblowym Combi Box
possibility to add the Combi Box furniture outlet

ARMANDO e60 szafka lustrzana
2D0S wisząca / wall hung mirror cabinet

 ×  ×   (cm) 60 × 60 × 22

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

001-e-06001
biały lakier / lustro
white lacquer / mirror

do skompletowania z gniazdem meblowym Combi Box
possibility to add the Combi Box furniture outlet

GizMO e50 szafka lustrzana
1D0S wisząca / wall hung mirror cabinet

 ×  ×   (cm) 50 × 76 × 12

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

190-e-05007
biały laminat / lustro
white laminate / mirror

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

do skompletowania z gniazdem meblowym Combi Box
possibility to add the Combi Box furniture outlet

GizMO e60 szafka lustrzana
2D0S wisząca / wall hung mirror cabinet

 ×  ×   (cm) 61 × 76 × 12

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

190-e-06007
biały laminat / lustro
white laminate / mirror

do skompletowania z gniazdem meblowym Combi Box
possibility to add the Combi Box furniture outlet

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, lustro
white laminate / white lacquer, mirror

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

186-e-07002
dąb sonoma / biały lakier, lustro
sonoma oak / white lacquer, mirror

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

szafka lustrzana  
z oświetleniem LED
mirror cabinet with  
LED lighting

*  wymiary szafek lustrzanych i luster zaokrąglono do pełnych centymetrów 
the dimensions of mirror cabinets and mirrors were rounded to the nearest centimetres



Szafki LuStrzane
mirror cabinets

ROMeO e40
1D0S wisząca / wall hung

 ×  ×   (cm) 42 × 60 × 14 (25)

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

025-e-04002
biały lakier / lustro
white lacquer / mirror

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

gniazdo meblowe w komplecie z szafką
cabinet complete with furniture outlet 

ROMeO e60
2D0S wisząca / wall hung

 ×  ×   (cm) 61 × 60 × 14 (25)

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

025-e-06002
biały lakier / lustro
white lacquer / mirror

gniazdo meblowe w komplecie z szafką
cabinet complete with furniture outlet 

LORetO e50 szafka lustrzana
1D0S wisząca / wall hung mirror cabinet

 ×  ×   (cm) 50 × 76 × 12

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

001-e-05002
biały lakier / lustro
white lacquer / mirror

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

do skompletowania z gniazdem meblowym Combi Box
possibility to add the Combi Box furniture outlet

LORetO e60 szafka lustrzana
1D0S wisząca / wall hung mirror cabinet

 ×  ×   (cm) 60 × 76 × 12

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

001-e-06010
biały lakier / lustro
white lacquer / mirror

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

do skompletowania z gniazdem meblowym Combi Box
possibility to add the Combi Box furniture outlet

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

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

StiLLA e60 szafka lustrzana
1D0S wisząca / wall hung mirror cabinet

 ×  ×   (cm) 60 × 60 × 15

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

190-e-06016
biały lakier, buk truflowy / lustro
white lacquer, truffle beech / mirror

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

StiLLA e60 LeD szafka lustrzana
1D0S wisząca / wall hung mirror cabinet

 ×  ×   (cm) 60 × 60 × 20

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

190-e-06017
biały lakier, buk truflowy / lustro
white lacquer, truffle beech / mirror

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

StiLLA e80  szafka lustrzana
2D0S wisząca / wall hung mirror cabinet

 ×  ×   (cm) 80 × 60 × 15

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

190-e-08001
biały lakier, buk truflowy / lustro
white lacquer, truffle beech / mirror

StiLLA e80 LeD szafka lustrzana
2D0S wisząca / wall hung mirror cabinet

 ×  ×   (cm) 80 × 60 × 20

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

190-e-08002
biały lakier, buk truflowy / lustro
white lacquer, truffle beech / mirror

* wymiary szafek lustrzanych i luster zaokrąglono do pełnych centymetrów 
the dimensions of mirror cabinets and mirrors were rounded to the nearest centimetres



LuStra
mirrors

MetRO L60 lustro
wiszące / wall hung mirror

 ×  ×   (cm) 60 × 60 × 2

indeks / index
kolor: korpus
colour: body

190-L-06001
biały laminat
white laminate 

indeks / index
kolor: korpus
colour: body

190-L-06007
buk truflowy 
truffle beech 

indeks / index
kolor: korpus
colour: body

190-L-06002
grafit 
graphite 

ROXSie L60/80 lustro
wiszące / wall hung mirror

 ×  ×   (cm)
60 × 76 × 2
76 × 60 × 2

indeks / index
kolor: korpus
colour: body

161-L-06001
obrzeże aluminiowe 
aluminum edge 

tORReNt L50/60 lustro
wiszące / wall hung mirror

 ×  ×   (cm)
50 × 60 × 2
60 × 50 × 2

indeks / index
kolor: korpus
colour: body

072-L-05001
biały laminat 
white laminate LORetO e60

SzAfkA LUStRzANA
MiRROR cABiNet
korpus: biały lakier / front: lustro
body: white lacquer / front: mirror

*  wymiary szafek lustrzanych i luster zaokrąglono do pełnych centymetrów 
the dimensions of mirror cabinets and mirrors were rounded to the nearest centimetres



Oświetlenie
Lighting

GniAZDO MeBlOwe
FUrnitUre socKet

  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 ARMANDO E40, E50, E60, LUPO E50, E60,  
GIZMO E50, E60, LORETO E50, E60 
fits to ARMANDO E40, E50, E60, LUPO E50, E60,  
GIZMO E50, E60, LORETO E50, E60

dużo miejsca
do przechowywania

kosmetyków i akcesoriów 
łazienkowych

plenty of space for storing cosmetics 
and bathroom accessories

kinkiet liSA
energooszczędny kinkiet 
oświetleniowy LED

dostępny w różnych wariantach  
szerokości pozwala na dopasowanie do 
wybranego modelu szafek lustrzanych
LISA wall lamp energy-saving wall lamp  
in LED technology  
available in various width variants,  
the lamp can be matched to the  
mirror cabinets model of your choice 

 kinkiet chrom
LiSA LeD 30 cM chrome sconce

indeks / index MO-S-kiN-0029

pasuje do wszystkich szafek lustrzanych i luster 
fits to all the mirror cabinets and mirrors

 kinkiet chrom
LiSA LeD 40 cM chrome sconce

indeks / index MO-S-kiN-0032

pasuje do wszystkich szafek lustrzanych i luster 
fits to all the mirror cabinets and mirrors

 kinkiet chrom
LiSA LeD 60 cM chrome sconce

indeks / index MO-S-kiN-0033

pasuje do wszystkich szafek lustrzanych i luster z minimalną 
szerokością 60 cm
fits to all mirrors and mirror cabinets with a minimum  
width of 60 cm

praktyczny

Combi Box
łatwo dostępne gniazdo 

elektryczne z włącznikiem 
oświetlenia*

* w standardzie w szafce BARI E70

* w opcji dodatkowej w wybranych  
szafkach lustrzanych

practical Combi Box easily accessible  
power outlet with light switch*

*standard in cabinet BARI E70

*as an additional option  
in selected  mirror cabinets 



StiLLA e60 LeD 
SzAfkA LUStRzANA
MiRROR cABiNet
korpus: biały lakier, buk truflowy / front: lustro 
body: white lacquer, truffle beech / front: mirror



ARMANDO e40
szafka lustrzana narożna

cORNeR MiRROR cABiNet
korpus: biały laminat / front: lustro

body: white laminate / front: mirror
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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. 
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construction changes at the products described in the catalogue.
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Colours in the catalogue may differ from the actual.
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