
m e b l e  ł a z i e n k o w e

kolekcje mebli modułowych 

STILLA, METRO SYSTEM
oraz szafki lustrzane SALSA

My tworzymy,

TY URZĄDZASZ

meble do samodzielnego montażu (DSM)
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MEBLE MODUŁOWE

CO TO ZNACZY?
Meble modułowe dają nieograniczone 

możliwości aranżacji. Nieważne, czy Twoja 

łazienka jest mała czy duża i czy jej układ 

jest prosty czy nie, z kolekcjami modułowymi 

urządzisz dowolną przestrzeń.

Baw się formą i kolorami niczym dziecko, które 

beztrosko układa swoje ulubione klocki. 

Sprawdź, jak z zaledwie kilku brył, możesz stwo-

rzyć idealnie dopasowany zestaw mebli do Twojej 

łazienki.

Kolekcje modułowe umożliwiają łączenie ze sobą

różnych szafek w funkcjonalne zestawy.

Proste moduły możesz zawiesić pojedynczo

lub łączyć je w niezliczoną ilość kombinacji.

KOLEKCJA
METRO SYSTEM i SALSA

POJEDYNCZA SZAFKA ROZBUDOWANA KOMODA PŁYTKA SZAFA
z blatem i umywalką nablatową pod umywalkę z dużym blatem do przechowywania

PLANUJ, ŁĄCZ, ARANŻUJ!
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Kolekcje mebli modułowych STILLA i METRO SYSTEM,

które możesz uzupełnić szafkami lustrzanymi SALSA.

W TYM

KATALOGU
ZNAJDZIESZ

KOLEKCJA MEBLI METRO SYSTEM

KOLEKCJA
SZAFEK LUSTRZANYCH
SALSA

KOLEKCJA MEBLI STILLA

NAGRODA

NAGRODA
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Na pierwszy rzut oka różnią się od siebie. Jednak ich 
wymiary są tak przemyślane, że w obydwu kolekcjach 
można zastosować te same blaty, kubiki czy umywalki. 
Poszczególne moduły możesz dowolnie zestawiać, 
tworząc oryginalne układy.CO JE ŁĄCZY?

Nie połączysz ich z blatem.

Do postawienia na blacie.

UMYWALKI

MEBLOWE

UMYWALKI

NABLATOWE

* otwór na syfon należy wykonać podczas montażu umywalki

Wykorzystaj blaty pod umywalkę nablatową, 

łącząc je z szafkami i kubikami. Możesz też 

zastosować je w niezależnej komodzie.

WYGODNE BLATY

kolory
blatów 

laminowanych lakier
biały połysk

(MDF)

dekor
buk truflowy

dekor
czarny beton

dekor
dąb złoty

MEBLE MODUŁOWE
STILLA, METRO SYSTEM

23 cm

23 cm

46 cm

46 cm

46 cm

46 cm

120 cm

90 cm

80 cm

60 cm

30 cm

60 cm

30 cm kolory
blatów

konglomeratowych konglomerat
blanco

konglomerat
negro

46 cm

blaty
laminowane

blaty 
konglomeratowe

Blaty konglomeratowe wykonane 

są z marmuru mineralnego. Posiadają 

właściwości bakteriostatyczne, 

są odporne na wilgoć i łatwo utrzymać

je w czystości.

Blaty laminowane oprócz walorów 

estetycznych mają wzmocnione 

krawędzie, przedłużające ich trwałość.

110,6 cm

90,6 cm

80,5 cm

60,5 cm

NEW

45,7 cm
45,7 cm45,7 cm45,7 cm
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Miej wszystko pod ręką! 

Otwarte kubiki sprawdzą się nie tylko jako półka na 

podręczne przybory, ale także jako ciekawa dekoracja. 

KUBIKI
SPRYTNE
WYPEŁNIACZE

biały
laminat

dekor
buk truflowy

dekor
czarny beton

dekor
dąb złoty

kolory kubików

kubik podwójny
możesz zawiesić

w pionie i w poziomie

dwa sposoby
montażu półki

20 cm

44 cm

44 cm

nóżka VIVA

2
0

 c
m

1
0

 c
m

nóżka SKY

NÓŻKI

Uwaga: nóżki
nie są częścią 
zestawu i należy
je dokupić osobno.

NEW

NEW

1
0

 c
m 2

0
 c

m

Profilowana nóżka doda 
szafkom wyraźnego charakteru.

W nowoczesnym 
stylu.

90 °

DWA SPOSOBY
montażu nóżek VIVA
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Kolekcja STILLA
zobacz więcej,

zeskanuj kod

lub wejdź na 
www.nas-meble.pl

Ta kolekcja to wachlarz możliwości, jakie 
daje Ci modułowy charakter mebli! 
Połączenie klasycznej bieli w połysku  
z różnymi kolorami blend sprawia, 
że wnętrze nabiera zupełnie innego 
stylu. Kolekcja STILLA zaskakuje ilością 
praktycznych rozwiązań! 

ARANŻUJ
TAK, JAK LUBISZ!

PLANUJ, ŁĄCZ, ARANŻUJ!

ZESTAWIAJ MODUŁY 
TAK, JAK CHCESZ

Możesz stworzyć zestaw z blatem lub 

dodatkową komodę czy szafę. 

Zwróć uwagę na głębokość szafek.
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DOSTĘPNE

W RÓŻNYCH
GŁĘBOKOŚCIACH

Dzięki różnym głębokościom mebli 

zabudujesz praktycznie każdą 

przestrzeń.

odporne na uszkodzenia 
i długotrwałą eksploatację

TRWAŁE,

SOLIDNE
FRONTY MDF

ciche i łagodne
domykanie szuflad i drzwi

WYGODNY 

SYSTEM SOFT CLOSE

22 cm

45 cm
22 cm

15 cm

30 cm

40 cm

45 cm

metalowe boki szuflad

PREMIUM

Praktyczny i wygodny kosz na 

bieliznę z funkcją wypinania to 

świetny sposób na utrzymanie 

czystości i uporządkowanie 

przestrzeni. Swobodny dostęp 

do kosza umożliwia prowadnica

z pełnym wysuwem.

UKRYTY

KOSZ NA BIELIZNĘ

prowadnica z pełnym wysuwem
SWOBODNY DOSTĘP

WZMOCNIONA
KONSTRUKCJA
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Do każdej szafki dołączone są blendy w trzech kolorach.

Pozwala to na stworzenie aranżacji idealnie pasującej

do Twojego wnętrza.

dekor
buk truflowy

lakier
biały połysk

dekor
czarny beton

BLENDY

BAW SIĘ KOLORAMI!

Pełnią również funkcję uchwytu.

Wygodny i dobrze wyprofilowany frez

ułatwi Ci otwieranie mebli.

FREZY

TO NIE TYLKO OZDOBA

STILLA
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Konstrukcja szafek z drzwiami 

pozwala na zawieszenie ich 

w dwóch pozycjach i montaż

w taki sposób, aby drzwi otwierały  

się na prawą lub lewą stronę.

OBRACAJ 
DOWOLNIE!

180 °
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Doskonałym uzupełnieniem kolekcji 

STILLA są płytkie szafki  

o głębokości 15 cm, dostępne 

w dwóch wysokościach 60  cm oraz 

90 cm. Dzięki takiemu rozwiązaniu 

możesz rozbudować przestrzeń 

wokół lustra, a nawet zbudować 

pokaźną, płytką szafę, w której 

przechowasz wszystkie potrzebne 

rzeczy.

WIELKIE
MOŻLIWOŚCI

PŁYTKICH SZAFEK

ZESTAWIAJ,
JAK CHCESZ!

6
0

 c
m

15 cm 15 cm
15 cm 15 cm

30 cm

30 cm

60 cm

60 cm

6
0

 c
m9

0
 c

m

9
0

 c
m

Stwórz funkcjonalną 
zabudowę nawet
w bardzo małej 
łazience.

STILLA
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Kolekcja STILLA to nie tylko meble modułowe. 

Znajdziesz w niej także pojedyncze szafki

z dedykowaną umywalką meblową. 

Wybierając je, musisz pamiętać, że nie połączysz 

ich pod blatem z innymi szafkami.

NIE TYLKO
MODUŁOWO

STILLA
szafka pod umywalkę meblową, 1 drzwi 

39 × 60 × 22
pasujące umywalki: 1508, 1406

STILLA
szafka pod umywalkę meblową , 1 drzwi

43 × 60 × 30
pasujące umywalki: 9917

47 × 60 × 30
pasujące umywalki: 9915

STILLA
szafka pod umywalkę meblową, 2 szuflady

60 × 60 × 40
pasujące umywalki: 2422, 2022

80 × 60 × 40
pasujące umywalki: 2424, 2014

Te szafki pasują wyłącznie do umywalek meblowych.
Nie ma możliwości zastosowania blatu.

SZAFKI  POD UMYWALKĘ MEBLOWĄ

22 cm

30 cm

40 cm
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Kolekcja METRO SYSTEM

Twoja łazienka może być taka jak 
chcesz. Dostosowana do potrzeb 
rodziny lub singla, z dwiema 
umywalkami albo jedną, z dużą
szafą lub komodą.  
Bez żadnych kompromisów.

PRAKTYCZNIE
BEZ OGRANICZEŃ

Kilka mebli, a tyle możliwości… 

Zaaranżuj łazienkę meblami modułowymi 

dokładnie tak, jak chcesz.

zobacz więcej,
zeskanuj kod

lub wejdź na 
www.nas-meble.pl

PLANUJ, ŁĄCZ, ARANŻUJ!

ZESTAWIAJ MODUŁY 
TAK, JAK CHCESZ
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KOLORY  W KOLEKCJI

TRWAŁY,

ŚWIATŁOUTWARDZALNY LAKIER

biały połysk czarny mat dąb złoty

Dużo miejsca do 

przechowywania 

kosmetyków 

i akcesoriów 

łazienkowych.

FUNKCJONALNE,

POJEMNE
SZUFLADY

Zapewnia ciche i łagodne 

domykanie szuflad i drzwi.

WYGODA

SYSTEM SOFT CLOSE

Wysokiej jakości lakier zwiększa odporność na wilgoć, 

zabrudzenia i uszkodzenia. 

KLASYKA BIELI
Meble w połyskującej bieli 

optycznie powiększą Twoją 

łazienkę i sprawdzą się

w każdym pomieszczeniu.

NOWOCZESNA CZERŃ
Głęboka, matowa czerń podkreśli 

wyjątkowy charakter Twojej 

łazienki. Specjalna powłoka 

NO FINGERPRINT zapobiega 

pozostawianiu śladów palców

na powierzchni mebla.

DEKOR

DREWNOPODOBNY
Dodaj przytulności Twojej łazience 

dzięki szafkom wykonanym z 

wysokiej jakości płyty laminowanej

z drewnopodobnym dekorem.

Różne głębokości szafek pozwolą 
zabudować każdą
przestrzeń.

ZDECYDUJ

GŁĘBOKIE CZY PŁYTKIE?

22 cm

30 cm

40 cm

45 cm

45 cm
22 cm

15 cm

NEW NEW
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czarny mat chrom połysk 

złota miedź złoty połyskbiały połysk 

uchwyty w szafkach 

z drzwiami możesz 

zamontować poziomo 

lub pionowo oraz 

w górnej lub dolnej 

części.

JAK WYGODNIEJ? 

PIONOWO CZY POZIOMO?

UCHWYTY LATTE
Dopasuj kolor uchwytu do stylu 

Twojej łazienki.

Uwaga: uchwyty nie są 
częścią zestawu i należy je 
dokupić osobno.

SWOBODNY DOSTĘP

DETALE, 
KTÓRE MOGĄ ZMIENIĆ WSZYSTKO

METRO SYSTEM
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która zapobiega  pozostawianiu 
nieestetycznych śladów palców

ŁATWA
REGULACJA
system regulacji 
frontów szuflad
w pionie i poziomie

DUŻO
MIEJSCA
do przechowywania 
kosmetyków 
i akcesoriów 
łazienkowych

prowadnica z pełnym 
wysuwem*

SWOBODNY DOSTĘP

* dostępna tylko w czarnej wersji szafek METRO SYSTEM

metalowe boki szuflad

WZMOCNIONA
KONSTRUKCJA

lakier czarny mat
ze specjalną powłoką

NO FINGERPRINT,

PREMIUM

Praktyczny i wygodny kosz

na bieliznę z funkcją 

wypinania to świetny sposób 

na utrzymanie czystości

i uporządkowanie przestrzeni. 

Swobodny dostęp do kosza 

umożliwia prowadnica

z pełnym wysuwem.

UKRYTY

KOSZ NA BIELIZNĘ

ciche i łagodne domykanie szuflad.

WYGODA

SYSTEM SOFT CLOSE
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METRO SYSTEM

WYKORZYSTAJ
PRZESTRZEŃ

NA ŚCIANIE

Płytkie szafki z kolekcji 
METRO SYSTEM, 
pomogą zaaranżować 
np. przestrzeń wokół 
szafki lustrzanej.

6
0

 c
m

15 cm 15 cm
15 cm 15 cm

30 cm

6
0

 c
m9

0
 c

m

9
0

 c
m

Uwaga: uchwyty nie są częścią zestawu
i należy je dokupić osobno.

W małych łazienkach częściej 

występuje problem z głębokością 

zabudowy, niż z jej szerokością. 

W takim przypadku z pomocą 

przychodzą płytkie szafki 

z kolekcji METRO SYSTEM.

Możesz z nich stworzyć pojemną szafę 

lub zabudować wnękę.

Meble łazienkowe
o małej głębokości

30 cm

60 cm

60 cm
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W kolekcji METRO SYSTEM  występują również 

szafki dedykowane pod umywalki meblowe. 

Wybierając je, musisz pamiętać, że nie połączysz 

ich pod blatem z innymi szafkami z kolekcji.

NIE TYLKO
MODUŁOWO

Dobierz 
i skompletuj
Aranżację z klasyczną szafką pod 

umywalkę meblową 

z kolekcji METRO SYSTEM 

warto uzupełnić otwartymi 

kubikami, komodą z blatem czy 

szafkami wiszącymi. 

METRO SYSTEM
szafka pod umywalkę meblową, 1 drzwi 

39 × 60 × 22
pasujące umywalki: 1508, 1406

METRO SYSTEM 
szafka pod umywalkę meblową ,1 drzwi

43 × 60 × 30
pasujące umywalki: 9917

47 × 60 × 30
pasujące umywalki: 9915

METRO SYSTEM 
szafka pod umywalkę meblową, 2 szuflady

60 × 60 × 40
pasujące umywalki: 2422, 2022

80 × 60 × 40
pasujące umywalki: 2424, 2014

SZAFKI  POD UMYWALKĘ MEBLOWĄ

Te szafki pasują wyłącznie do umywalek meblowych.
Nie ma możliwości zastosowania blatu.

22 cm

30 cm

40 cm
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Idealnym dopełnieniem mebli 
łazienkowych są szafki lustrzane. 
Dzięki nim maksymalnie wykorzystasz 
przestrzeń nad umywalką, a po wszystkie 
najpotrzebniejsze kosmetyki sięgniesz bez 
schylania się do szuflady.

WSZYSTKO
W ZASIĘGU  RĘKI

Desingnerskie, lustrzane 

wykończenie boków 

dodaje elegancji i pasuje

praktycznie do każdej 

aranżacji.

Specjalna powłoka 

zapobiega pozostawianiu 

nieestetycznych śladów 

palców na korpusie mebla.

Światłoutwardzalny 

lakier jest odporny 

na promieniowanie 

słoneczne, zwiększa 

odporność na wilgoć  

oraz zarysowania.

Meble z wykończeniem 

imitującym prawdziwe 

drewno świetnie sprawdzają 

się w klasycznych

i nowoczesnych aranżacjach.

EFEKT LUSTRA
NA BOKU

CZARNY MAT
NO FINGERPRINT

BIAŁE 
LAKIEROWANE 
BOKI

DĄB ZŁOTY
NA KORPUSIE

Kolekcja SALSA zobacz więcej,
zeskanuj kod

lub wejdź na 
www.nas-meble.pl
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Gniazdo  elektryczne z włącznikiem

oświetlenia umieszczone wewnątrz 

szafki, pozwoli ładować akcesoria 

elektryczne bez konieczności ich 

wyjmowania na zewnątrz szafki. 

Energooszczędny kinkiet

oświetleniowy LED,

dostępny w różnych wariantach

szerokości i koloru, można

dopasować do dowolnego

modelu szafki lustrzanej.

DODATKOWE MOŻLIWOŚCI

Energooszczędny panel oświetleniowy 

LED idealnie komponuje się z bryłą szafki 

lustrzanej. Wyraźne światło dobrze 

doświetli wnętrze szafki oraz przestrzeń

w okolicach umywalki.

PANELE OŚWIETLENIOWE*

PANEL 50 CM PANEL 60 CM 

PANEL 65 CM 

KINKIET LISA

COMBI BOX

KINKIET 30 CM 

KINKIET 40 CM 

KINKIET 60 CM 

* pasują do wybranych modeli szafek lustrzanych SALSA
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Jak zaplanować łazienkę
 z mebli modułowych?

2. INSPIRACJA
Zainspiruj się aranżacjami i stwórz idealnie dopasowany zestaw mebli do Twojej 

łazienki. Zapoznaj się z aranżacjami naszych mebli modułowych na stronie  

www.nas-meble.pl czy profilu nas_meble_łazienkowe na Pinterest.

3. PROJEKT
Zaprojektuj swoją łazienkę marzeń. Meble modułowe NAS umożliwią Ci realizację 

funkcjonalnej i estetycznej łazienki. Niech Twoja łazienka nie tylko cieszy oko, ale także 

wykorzystuje każdy centymetr powierzchni. 

4. REALIZACJA
Zamień swój projekt w rzeczywistość i złóż zamówienie w wybranym sklepie.  Szafki 

dostarczane są w paczkach do samodzielnego montażu, dzięki temu są wygodniejsze 

w transporcie.

dopasuj szafkę
pod umywalkę

wybierz
umywalkę meblową 1

2

STWÓRZ ZESTAW  Z UMYWALKĄ MEBLOWĄ

1. POMIAR
Zacznij od podstaw. Dokładny pomiar pomieszczenia oraz zlokalizowanie przyłączy 

wodno-kanalizacyjnych  to najważniejszy etap całego remontu. Z tego powodu warto 

tę czynność wykonać z największą starannością. Wszystko po to, by kolejne kroki 

przebiegały bez problemu.
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dobierz szafki pod blat
o odpowiedniej głębokości

dobierz
umywalkę nablatową

zdecyduj
o szerokości blatu*

wybierz szafkę pod umywalkę
pasującą do głębokości blatu3 

2

4

1

dobierz kubiki 
o odpowiedniej głębokości2wybierz szafkę

z drzwiami 1

ZAPLANUJ ZESTAW  Z UMYWALKĄ NABLATOWĄ

SKOMPLETUJ FUNKCJONALNĄ SZAFĘ

* otwór na syfon należy wykonać podczas montażu umywalki
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ZAINSPIRUJ SIĘ
propozycjami różnych układów mebli

ZESTAW 1a: STILLA / SALSA

Modułowość kolekcji METRO SYSTEM 

i STILLA pozwala na stworzenie wielu 

kombinacji zabudowy, dopasowanych 

do Twoich potrzeb. Uniwersalne 

wymiary i kompatybilne  z kolekcjami 

blaty, kubiki, umywalki oraz szafki 

lustrzane sprawiają, że nie musisz od 

razu tworzyć całej zabudowy.  Wraz 

z upływem czasu możesz uzupełnić 

łazienkę o kolejne elementy kolekcji.

PLANUJ, ŁĄCZ, ARANŻUJ! 

PRAKTYCZNIE
BEZ OGRANICZEŃ

Nie ograniczaj się i samodzielnie zaprojektuj swoją łazienkę. 

Każdy układ mebli zastosujesz zarówno w kolekcji 

STILLA, jak i METRO SYSTEM. 

RÓŻNE KOLEKCJE,
TE SAME MOŻLIWOŚCI

54

18

74

116

5

82

12

zobacz więcej,
zeskanuj kod

lub wejdź na 
www.nas-meble.pl

Szczegóły dotyczące szafek znajdziesz na stronach 40-55.
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ZESTAW 1b: STILLA / SALSA

ZESTAW 1c: STILLA / SALSA

11

54 54

8277

84

1818

18

12
5

116

13

11

11 54
54

18 18

18

18

18

116
77

84

13

515

12

82

Szczegóły dotyczące szafek znajdziesz na stronach 40-55.
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ZESTAW 2c: STILLA - SALSA

ZESTAW 2b: STILLA / SALSAZESTAW 2a: STILLA / SALSA

11 54

74

54

74

116 116

5
5

15

74

5

11 54

116

Szczegóły dotyczące szafek znajdziesz na stronach 40-55.
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ZESTAW 2d: STILLA / SALSA

ZESTAW 2e: STILLA - SALSA

15

11 54 11 11

74

5

116

15

15 11 54 11 11

74

5

116

11 11

Szczegóły dotyczące szafek znajdziesz na stronach 40-55.
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KOLEKCJA STILLA
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ZESTAW 3a: STILLA / SALSA

ZESTAW 3b: STILLA / SALSA

51
82

82

71 73

82

82

82

71

101

101

6

6

18

18
18

18

11

51
11

Szczegóły dotyczące szafek znajdziesz na stronach 40-55.
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ZESTAW 4a: METRO SYSTEM / SALSA

ZESTAW 4b: METRO SYSTEM / SALSA

39

48 329090

82

39

82
62

117

90
90 83

83

90

90
9048

90

117

77

32

62

9090

39

74
74

62

117

39

89 89

89 89

32

76

Szczegóły dotyczące szafek znajdziesz na stronach 40-55.
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ZESTAW 6a: METRO SYSTEM / SALSA

ZESTAW 5a: STILLA / SALSA

14
54

16

14

74

117

5

11

62 43
43

42

42

74

116

84

31

90
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ZESTAW 8a: METRO SYSTEM / SALSA

ZESTAW 7a: METRO SYSTEM / SALSA

58

51 38

112

90

90
44

89

89

36

88
88

88
88

39 44

89

82

82

Szczegóły dotyczące szafek znajdziesz na stronach 40-55.
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KOLEKCJA METRO SYSTEM
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ZESTAW 9a: STILLA / SALSA

ZESTAW 9b: STILLA / SALSA

58

75

118

9

15 15

54
11

75

9

12

12

73

58

118

15 15

Szczegóły dotyczące szafek znajdziesz na stronach 40-55.
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ZESTAW 10a: STILLA / SALSA

ZESTAW 10b: STILLA / SALSA

51

15

11

98

1

15
51 15

1111

1

98

Szczegóły dotyczące szafek znajdziesz na stronach 40-55.
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ZESTAW 11b: METRO SYSTEM / SALSA

ZESTAW 11a: METRO SYSTEM / SALSA

41 41 38

74

90

90

54

117

32

40 40

84

89 89

41 41 38

74

54

90

90

38

40

32

117

40

84

45

89

91

89

40

89 89

Szczegóły dotyczące szafek znajdziesz na stronach 40-55.
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ZESTAW 12a: METRO SYSTEM / SALSA

ZESTAW 11C: METRO SYSTEM / SALSA

41 38 54 3841

40 45

91

89

41
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40 45
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38 38

90

40

89
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88

34

76

90 89

38
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91

40
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89 89

84
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89

117

74

38

38

89

88 88

88

88

88

88
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48

Szczegóły dotyczące szafek znajdziesz na stronach 40-55.
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KOLEKCJA METRO SYSTEM
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STILLA D45 
szafka z drzwiami
pod umywalkę meblową

 ×  ×   (cm) 43 × 60 × 30

indeks 2 190-D-04504 biały lakier

w komplecie z szafką blendy w 3 kolorach

 

STILLA D40 
szafka z drzwiami
pod umywalkę meblową

 ×  ×   (cm) 39 × 60 × 22

indeks 1 282-D-04003  biały lakier (FSC)

w komplecie z szafką blendy w 3 kolorach

 

STILLA D50 
szafka z drzwiami
pod umywalkę meblową

 ×  ×   (cm) 47 × 60 × 30

indeks 3 190-D-05061 biały lakier

w komplecie z szafką blendy w 3 kolorach
 

STILLA D60 
szafka z szufladą
pod umywalkę meblową i nablatową

 ×  ×   (cm) 60 × 30 × 45

indeks 4 282-D-06007 biały lakier (FSC)
w komplecie z szafką blendy w 3 kolorach

 

STILLA D80 
szafka z szufladą
pod umywalkę meblową i nablatową

 ×  ×   (cm) 80 × 30 × 45

indeks 8 282-D-08005 biały lakier (FSC)

w komplecie z szafką blendy w 3 kolorach
 

STILLA D60 
szafka z szufladami
pod umywalkę meblową i nablatową

 ×  ×   (cm) 60 × 60 × 45

indeks 5 282-D-06006 biały lakier (FSC)

w komplecie z szafką blendy w 3 kolorach
 

STILLA D60 
szafka z szufladami
pod umywalkę meblową

 ×  ×   (cm) 60 × 60 × 40

indeks 6 190-D-06057 biały lakier

w komplecie z szafką blendy w 3 kolorach
 

STILLA D60 
szafka z drzwiami
pod umywalkę meblową i nablatową

 ×  ×   (cm) 60 × 60 × 45

indeks 7 282-D-06008 biały lakier (FSC)

w komplecie z szafką blendy w 3 kolorach
 

STILLA ELEMENTY KOLEKCJI

SZAFKI PODUMYWALKOWE

* wymiary szafek zaokrąglono do pełnych centymetrów

Szeroki wybór blatów str. 49-50 
oraz umywalek str. 53-55
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STILLA D80 
szafka z szufladami
pod umywalkę meblową i nablatową

 ×  ×   (cm) 80 × 60 × 45

indeks 9 282-D-08004 biały lakier (FSC)

w komplecie z szafką blendy w 3 kolorach
 

STILLA D80 
szafka z szufladami
pod umywalkę meblową

 ×  ×   (cm) 80 × 60 × 40

indeks 10 190-D-08058 biały lakier

w komplecie z szafką blendy w 3 kolorach
 

STILLA A30 
szafka wisząca z drzwiami

 ×  ×   (cm) 30 × 60 × 45

indeks 13 282-A-03001 biały lakier (FSC)

w komplecie z szafką blendy w 3 kolorach
 

STILLA A30 
szafka wisząca z drzwiami

 ×  ×   (cm) 30 × 60 × 22

indeks 12 282-A-03002 biały lakier (FSC)

w komplecie z szafką blendy w 3 kolorach

 

STILLA A30 
szafka wisząca z drzwiami

 ×  ×   (cm) 30 × 60 × 15

indeks 11 282-A-03008 biały lakier (FSC)

w komplecie z szafką blendy w 3 kolorach
 

STILLA A60 
szafka wisząca z drzwiami

 ×  ×   (cm) 60 × 60 × 15

indeks 14 282-A-06008 biały lakier (FSC)

w komplecie z szafką blendy w 3 kolorach
 

SZAFKI WISZĄCE

* wymiary szafek zaokrąglono do pełnych centymetrów

STILLA C30 
szafka wisząca z drzwiami

 ×  ×   (cm) 30 × 90 × 15

indeks 15 282-C-03005 biały lakier (FSC)

w komplecie z szafką blendy w 3 kolorach
 

STILLA C60 
szafka wisząca z drzwiami

 ×  ×   (cm) 60 × 90 × 15

indeks 16 282-C-06004 biały lakier (FSC)

w komplecie z szafką blendy w 3 kolorach
 

NEW

NEW

NEW NEW
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STILLA C30 
szafka wisząca z drzwiami

 ×  ×   (cm) 30 × 90 × 45

indeks 17 282-C-03001 biały lakier (FSC)

w komplecie z szafką blendy w 3 kolorach
 

STILLA C30 
szafka wisząca z drzwiami

 ×  ×   (cm) 30 × 90 × 22

indeks 18 282-C-03002 biały lakier (FSC)

w komplecie z szafką blendy w 3 kolorach
 

STILLA C60 
szafka wisząca z drzwiami 
z miejscem na mop

 ×  ×   (cm) 60 × 150 × 45

indeks 19 282-C-06003 biały lakier (FSC)

w komplecie z szafką blendy w 3 kolorach
 

STILLA B80 
szafka wisząca z szufladą, pod blat

 ×  ×   (cm) 80 × 30 × 45

indeks 22 282-B-08002 biały lakier (FSC)

w komplecie z szafką blendy w 3 kolorach

 

STILLA B80 
szafka wisząca z szufladami, pod blat

 ×  ×   (cm) 80 × 60 × 45

indeks 23 190-B-08002 biały lakier

w komplecie z szafką blendy w 3 kolorach

 

SZAFKI WISZĄCE

STILLA B60 
szafka wisząca z szufladą, pod blat

 ×  ×   (cm) 60 × 30 × 45

indeks 20 282-B-06003 biały lakier (FSC)

w komplecie z szafką blendy w 3 kolorach

 

STILLA B60 
szafka wisząca z szufladami, pod blat

 ×  ×   (cm) 60 × 60 × 45

indeks 21 190-B-06005 biały lakier

w komplecie z szafką blendy w 3 kolorach

 

SZAFKI POD BLAT

NEW

* wymiary szafek zaokrąglono do pełnych centymetrów
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STILLA E60 
szafka lustrzana z drzwiami

 ×  ×   (cm) 60 × 60 × 15

indeks 24
282-E-06001
biały lakier/buk truflowy (FSC)

 

STILLA E80 
szafka lustrzana z drzwiami

 ×  ×   (cm) 80 × 60 × 15

indeks 26
282-E-08001
biały lakier/buk truflowy (FSC)

 

STILLA E60 LED 
szafka lustrzana z drzwiami 
oraz z wbudowanym panelem 
oświetleniowym LED

 ×  ×   (cm) 60 × 60 × 20

indeks 25
282-E-06002
biały lakier/buk truflowy (FSC)

gniazdo meblowe Combi Box w komplecie z szafką
 

STILLA E80 LED 
szafka lustrzana z drzwiami 
oraz z wbudowanym panelem 
oświetleniowym LED

 ×  ×   (cm) 80 × 60 × 20

indeks 27
282-E-08002
biały lakier/buk truflowy (FSC)

gniazdo meblowe Combi Box w komplecie z szafką
 

SZAFKI LUSTRZANE

* wymiary szafek zaokrąglono do pełnych centymetrów
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METRO SYSTEM D45 
szafka z drzwiami
pod umywalkę meblową

 ×  ×   (cm) 43 × 60 × 30

indeks 29 190-D-04505 biały lakier

uchwyty nie są częścią zestawu, należy je zakupić osobno

METRO SYSTEM D60 
szafka z szufladą
pod umywalkę meblową i nablatową

 ×  ×   (cm) 60 × 30 × 45

indeks 31 190-D-06059 biały lakier

uchwyty nie są częścią zestawu, należy je zakupić osobno

METRO SYSTEM D80 
szafka z szufladą
pod umywalkę meblową i nablatową

 ×  ×   (cm) 80 × 30 × 45

indeks 35 190-D-08060 biały lakier

uchwyty nie są częścią zestawu, należy je zakupić osobno

METRO SYSTEM D60 
szafka z szufladami
pod umywalkę meblową

 ×  ×   (cm) 60 × 60 × 40

indeks 33 190-D-06060 biały lakier

uchwyty nie są częścią zestawu, należy je zakupić osobno

METRO SYSTEM D50 
szafka z drzwiami
pod umywalkę meblową

 ×  ×   (cm) 47 × 60 × 30

indeks 30 190-D-05062 biały lakier

uchwyty nie są częścią zestawu, należy je zakupić osobno

METRO SYSTEM D40 
szafka z drzwiami
pod umywalkę meblową

 ×  ×   (cm) 39 × 60 × 22

indeks

28 190-D-04009  biały lakier

28
190-D-04010
czarny mat no fingerprint (FSC)

28 190-D-04011  dąb złoty (FSC)

uchwyty nie są częścią zestawu, należy je zakupić osobno

METRO SYSTEM D60 
szafka z szufladami
pod umywalkę meblową i nablatową

 ×  ×   (cm) 60 × 60 × 45

indeks

32 190-D-06058  biały lakier

32
190-D-06062
czarny mat no fingerprint (FSC)

32 190-D-06063  dąb złoty (FSC)

uchwyty nie są częścią zestawu, należy je zakupić osobno

METRO SYSTEM D60 
szafka z drzwiami
pod umywalkę meblową i nablatową

 ×  ×   (cm) 60 × 60 × 45

indeks 34 190-D-06061 biały lakier

uchwyty nie są częścią zestawu, należy je zakupić osobno

METRO SYSTEM ELEMENTY KOLEKCJI

SZAFKI PODUMYWALKOWE

NEW

NEW

NEW

NEW

* wymiary szafek zaokrąglono do pełnych centymetrów

Szeroki wybór blatów str. 49-50 
oraz umywalek str. 53-55
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METRO SYSTEM D80 
szafka z szufladami
pod umywalkę meblową

 ×  ×   (cm) 80 × 60 × 40

indeks 37 190-D-08061 biały lakier

uchwyty nie są częścią zestawu, należy je zakupić osobno

METRO SYSTEM D80 
szafka z szufladami
pod umywalkę meblową i nablatową

 ×  ×   (cm) 80 × 60 × 45

indeks

36 190-D-08059  biały lakier

36
190-D-08062 

czarny mat no fingerprint (FSC)

36 190-D-08063  dąb złoty (FSC)

uchwyty nie są częścią zestawu, należy je zakupić osobno

METRO SYSTEM A30 
szafka wisząca z drzwiami

 ×  ×   (cm) 30 × 60 × 45

indeks

40 190-A-03013  biały lakier

40
190-A-03015
czarny mat no fingerprint (FSC)

40 190-A-03017 dąb złoty (FSC)

uchwyty nie są częścią zestawu, należy je zakupić osobno

METRO SYSTEM A30 
szafka wisząca z drzwiami

 ×  ×   (cm) 30 × 60 × 22

indeks

39 190-A-03012  biały lakier

39
190-A-03014
czarny mat no fingerprint (FSC)

39 190-A-03016 dąb złoty (FSC)

uchwyty nie są częścią zestawu, należy je zakupić osobno

METRO SYSTEM A30 
szafka wisząca z drzwiami

 ×  ×   (cm) 30 × 60 × 15

indeks 38 190-A-03018 biały lakier (FSC)

uchwyty nie są częścią zestawu, należy je zakupić osobno

METRO SYSTEM A30 
szafka wisząca z drzwiami

 ×  ×   (cm) 30 × 90 × 15

indeks 41 190-A-03019 biały lakier (FSC)

uchwyty nie są częścią zestawu, należy je zakupić osobno

METRO SYSTEM A60 
szafka wisząca z drzwiami

 ×  ×   (cm) 60 × 90 × 15

indeks 43 190-A-06010 biały lakier (FSC)

uchwyty nie są częścią zestawu, należy je zakupić osobno

METRO SYSTEM A60 
szafka wisząca z drzwiami

 ×  ×   (cm) 60 × 60 × 15

indeks 42 190-A-06009 biały lakier (FSC)

uchwyty nie są częścią zestawu, należy je zakupić osobno

SZAFKI WISZĄCE

NEW

NEW

NEW

NEWNEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

* wymiary szafek zaokrąglono do pełnych centymetrów
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METRO SYSTEM C30 
szafka wisząca z drzwiami

 ×  ×   (cm) 30 × 90 × 45

indeks

45 190-C-03007  biały lakier

45
190-C-03009
czarny mat no fingerprint (FSC)

45 190-C-03011 dąb złoty (FSC)

uchwyty nie są częścią zestawu, należy je zakupić osobno

METRO SYSTEM C30 
szafka wisząca z drzwiami

 ×  ×   (cm) 30 × 90 × 22

indeks

44 190-C-03006  biały lakier

44
190-C-03008 

czarny mat no fingerprint (FSC)

44 190-C-03010 dąb złoty (FSC)

uchwyty nie są częścią zestawu, należy je zakupić osobno

METRO SYSTEM C60 
szafka wisząca z drzwiami
z miejscem na mop

 ×  ×   (cm) 60 × 150 × 45

indeks 46 190-C-06003  biały lakier

uchwyty nie są częścią zestawu, należy je zakupić osobno

METRO SYSTEM B60 
szafka wisząca z szufladą, pod blat

 ×  ×   (cm) 60 × 30 × 45

indeks 47 190-B-06007  biały lakier

uchwyty nie są częścią zestawu, należy je zakupić osobno

METRO SYSTEM B60 
szafka wisząca z szufladami, pod blat

 ×  ×   (cm) 60 × 60 × 45

indeks 48 190-B-06006  biały lakier

uchwyty nie są częścią zestawu, należy je zakupić osobno

METRO SYSTEM B80 
szafka wisząca z szufladami, pod blat

 ×  ×   (cm) 80 × 60 × 45

indeks 50 190-B-08003  biały lakier

uchwyty nie są częścią zestawu, należy je zakupić osobno

METRO SYSTEM B80 
szafka wisząca z szufladą, pod blat

 ×  ×   (cm) 80 × 30 × 45

indeks 49 190-B-08004  biały lakier

uchwyty nie są częścią zestawu, należy je zakupić osobno

SZAFKI POD BLAT

SZAFKI WISZĄCE

NEW NEW

NEW

NEW

NEW

* wymiary szafek zaokrąglono do pełnych centymetrów
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SALSA E60 
szafka lustrzana z drzwiami

 ×  ×   (cm) 60 × 60 × 15

indeks 55 242-E-06004 efekt lustra

do skompletowania z panelem oświetleniowym oraz gniazdem 

meblowym Combi Box
 

SALSA E65 
szafka lustrzana z drzwiami

 ×  ×   (cm) 65 × 60 × 15

indeks
57 242-E-06501  biały lakier (FSC)

57 242-E-06503  efekt lustra

do skompletowania z panelem oświetleniowym oraz gniazdem 

meblowym Combi Box
 

SALSA E40 
szafka lustrzana z drzwiami

 ×  ×   (cm) 40 × 60 × 15

indeks
51 242-E-04001  biały lakier (FSC)

51 242-E-04002  efekt lustra

do skompletowania z gniazdem meblowym Combi Box
 

SALSA E50 
szafka lustrzana z drzwiami

 ×  ×   (cm) 50 × 60 × 15

indeks
52 242-E-05003  biały lakier (FSC)

52 242-E-05005  efekt lustra

do skompletowania z panelem oświetleniowym oraz gniazdem 

meblowym Combi Box
 

SALSA E60 
szafka lustrzana z drzwiami

 ×  ×   (cm) 60 × 60 × 15

indeks

54 242-E-06002  biały lakier (FSC)

54
242-E-06008
czarny mat no fingerprint (FSC)

54 242-E-06009  dąb złoty (FSC)

do skompletowania z panelem oświetleniowym oraz gniazdem 

meblowym Combi Box
 

SALSA ELEMENTY KOLEKCJI

SALSA E75 
szafka lustrzana z drzwiami

 ×  ×   (cm) 75 × 60 × 15

indeks 58 242-E-07501  biały lakier (FSC)

do skompletowania z gniazdem meblowym Combi Box
 

SZAFKI LUSTRZANE

NEW

NEW

* wymiary szafek zaokrąglono do pełnych centymetrów

SALSA E50 
szafka lustrzana z drzwiami

 ×  ×   (cm) 50 × 60 × 15

indeks 53 242-E-05009  biały lakier (FSC)

do skompletowania z panelem oświetleniowym oraz gniazdem 

meblowym Combi Box
 

SALSA E60 
szafka lustrzana z drzwiami

 ×  ×   (cm) 60 × 60 × 15

indeks 56 242-E-06012  biały lakier (FSC)

do skompletowania z panelem oświetleniowym oraz gniazdem 

meblowym Combi Box
 

NEW

NEW
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SALSA E50 
szafka lustrzana z drzwiami

 ×  ×   (cm) 50 × 90 × 15

indeks 63 242-E-05008  biały lakier (FSC)

do skompletowania z gniazdem meblowym Combi Box
 

SALSA E60 LED 
szafka lustrzana z drzwiami 
oraz z wbudowanym panelem 
oświetleniowym LED

 ×  ×   (cm) 61 × 60 × 20

indeks 62 242-E-06005  biały lakier

gniazdo meblowe Combi Box w komplecie z szafką
 

SALSA E50 LED 
szafka lustrzana z drzwiami 
oraz z wbudowanym panelem 
oświetleniowym LED

 ×  ×   (cm) 51 × 60 × 20

indeks 61 242-E-05006  biały lakier

gniazdo meblowe Combi Box w komplecie z szafką
 

* wymiary szafek zaokrąglono do pełnych centymetrów

SZAFKI LUSTRZANE

PANELE OŚWIETLENIOWE

SALSA E55 
szafka lustrzana z drzwiami

 ×  ×   (cm) 55 × 90 × 15

indeks 64 242-E-05502  biały lakier (FSC)

do skompletowania z gniazdem meblowym Combi Box
 

SALSA E60 
szafka lustrzana z drzwiami

 ×  ×   (cm) 60 × 90 × 15

indeks 65 242-E-06010  biały lakier (FSC)

do skompletowania z gniazdem meblowym Combi Box
 

SALSA E60 
szafka lustrzana z drzwiami

 ×  ×   (cm) 60 × 90 × 15

indeks 66 242-E-06011  biały lakier (FSC)

do skompletowania z gniazdem meblowym Combi Box
 

SALSA E65 
szafka lustrzana z drzwiami

 ×  ×   (cm) 65 × 90 × 15

indeks 67 242-E-06502  biały lakier (FSC)

do skompletowania z gniazdem meblowym Combi Box
 

SALSA 
panel oświetleniowy

 ×  ×   (cm) 50 × 1,9 × 20

indeks 68 242-P-05001  biały laminat / chrom
pasuje do SALSA E50

 ×  ×   (cm) 60 × 1,9 × 20

indeks 69 242-P-06001  biały laminat / chrom
pasuje do SALSA E60

 ×  ×   (cm) 65 × 1,9 × 20

indeks 70 242-P-06501  biały laminat / chrom 
pasuje do SALSA E65

 

NEW NEW

NEW NEW

NEW

SALSA E80 
szafka lustrzana z drzwiami

 ×  ×   (cm) 80 × 60 × 15

indeks
59

242-E-08002   

czarny mat no fingerprint (FSC)

59 242-E-08003  dąb złoty (FSC)

do skompletowania z gniazdem meblowym Combi Box
 

NEW

NEW

SALSA E85 
szafka lustrzana z drzwiami

 ×  ×   (cm) 85 × 60 × 15

indeks 60 242-E-08501  biały lakier (FSC)

do skompletowania z gniazdem meblowym Combi Box
 



49

BLAT UNI F30 
płytki

 ×  ×   (cm) 30 × 2,5 × 23

indeks

71 125-F-03001  biały lakier

71 125-F-03002  buk truflowy

71 282-F-03001 dąb złoty (FSC)

71 125-F-03006 czarny beton (FSC)

blaty dostarczane bez otworu pod umywalkę

BLAT UNI F60 
płytki

 ×  ×   (cm) 60 × 2,5 × 23

indeks

73 125-F-06007  biały lakier

73 125-F-06008  buk truflowy

73 125-F-06011  dąb złoty (FSC)

73 125-F-06010 czarny beton (FSC)

blaty dostarczane bez otworu pod umywalkę

BLAT UNI F30 
głęboki

 ×  ×   (cm) 30 × 2,5 × 46

indeks

72 125-F-03003  biały lakier

72 125-F-03004  buk truflowy

72 282-F-03002 dąb złoty (FSC)

72 125-F-03005 czarny beton (FSC)

blaty dostarczane bez otworu pod umywalkę

BLAT UNI F60 
głęboki

 ×  ×   (cm) 60 × 2,5 × 46

indeks

74 282-F-06007  biały lakier (FSC)

74 282-F-06006  buk truflowy (FSC)

74 282-F-06005 dąb złoty (FSC)

74 125-F-06009 czarny beton (FSC)

blaty dostarczane bez otworu pod umywalkę

BLAT UNI F80 
głęboki

 ×  ×   (cm) 80 × 2,5 × 46

indeks

75 282-F-08004  biały lakier (FSC)

75 282-F-08003  buk truflowy (FSC)

75 282-F-08002 dąb złoty (FSC)

75 125-F-08007 czarny beton (FSC)

blaty dostarczane bez otworu pod umywalkę

BLAT UNI F90 
głęboki

 ×  ×   (cm) 90 × 2,5 × 46

indeks

76 125-F-09002  biały lakier

76 125-F-09001  buk truflowy

76 282-F-09003 dąb złoty (FSC)

76 125-F-09003 czarny beton (FSC)

blaty dostarczane bez otworu pod umywalkę

BLAT UNI F120 
głęboki

 ×  ×   (cm) 120 × 2,5 × 46

indeks

77 125-F-12023  biały lakier (FSC)

77 282-F-12006  buk truflowy (FSC)

77 282-F-12005 dąb złoty (FSC)

77 125-F-12021 czarny beton (FSC)

blaty dostarczane bez otworu pod umywalkę

BLATY LAMINOWANE 
W 4 KOLORACH

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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KUBIK A30 
płytki

 ×  ×   (cm) 30 × 30 × 20

indeks

82 125-A-03025  biały laminat (FSC)

82 125-A-03011  buk truflowy (FSC)

82 282-A-03015 dąb złoty (FSC)

82 125-A-03010 czarny beton (FSC)

KUBIK A30 
głęboki

 ×  ×   (cm) 30 × 30 × 44

indeks

83 125-A-03024  biały laminat (FSC)

83 125-A-03023  buk truflowy (FSC)

83 282-A-03016 dąb złoty (FSC)

83 125-A-03009 czarny beton (FSC)

KUBIK A30 
głęboki

 ×  ×   (cm) 30 × 60 × 44

indeks

84 125-A-03021  biały laminat

84 125-A-03019  buk truflowy

84 125-A-03026  dąb złoty (FSC)

84 125-A-03018 czarny beton (FSC)

KUBIKI  W 4 KOLORACH

BLATY KONGLOMERATOWE 
W 2 KOLORACH

BLAT FORIA 60 
głęboki

 ×  ×   (cm) 60,5 × 1,2 × 45,7

indeks
78 MZ-K-BLA-0059  blanco 

78 MZ-K-BLA-0067 negro

blaty dostarczane bez otworu pod umywalkę

BLAT FORIA 90 
głęboki

 ×  ×   (cm) 90,6 × 1,2 × 45,7

indeks
80 MZ-K-BLA-0061  blanco 

80 MZ-K-BLA-0069 negro

blaty dostarczane bez otworu pod umywalkę

BLAT FORIA 80 
głęboki

 ×  ×   (cm) 80,5 × 1,2 × 45,7

indeks
79 MZ-K-BLA-0060  blanco 

79 MZ-K-BLA-0068 negro

blaty dostarczane bez otworu pod umywalkę

BLAT FORIA 110 
głęboki

 ×  ×   (cm) 110,6 × 1,2 × 45,7

indeks
81 MZ-K-BLA-0062  blanco 

81 MZ-K-BLA-0070 negro

blaty dostarczane bez otworu pod umywalkę

NEW

NEW NEW

NEW

NEW NEW

NEW

NEW

NEW NEW

NEW

* wymiary szafek zaokrąglono do pełnych centymetrów
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SKY 
metalowa nóżka

 ×  (cm) 9 × 10

indeks
85 001-H-00027  chrom połysk

85 001-H-00028 czarny mat
nóżki należy dokupić osobno

ilość w opakowaniu: 2 szt.

SKY 
metalowa nóżka

 ×   (cm) 9 × 20

indeks
86 001-H-00029  chrom połysk

86 001-H-00030  czarny mat

nóżki należy dokupić osobno

ilość w opakowaniu: 2 szt.

VIVA 
nóżka z tworzywa

 ×  ×   (cm) 3,4 × 10 × 6,4

indeks
87 190-H-00041  biały mat

87 190-H-00040  czarny mat

nóżki należy dokupić osobno

ilość w opakowaniu: 4 szt.
 

VIVA 
nóżka z tworzywa

 ×  ×   (cm) 3,4 × 20 × 6,4

indeks
88 190-H-00043  biały mat

88 190-H-00042  czarny mat

nóżki należy dokupić osobno

ilość w opakowaniu: 2 szt.
 

* uchwyty i nóżki nie są częścią zestawu, należy zakupić je osobno

NÓŻKI  W 2 KOLORACH

LATTE 20,2 CM 
metalowy uchwyt

 ×  ×   (cm) 20,2 × 0,8 × 3,2

indeks

89 190-H-00054  chrom połysk

89 190-H-00055  biały połysk

89 190-H-00056  czarny mat

89 190-H-00057  złota miedź

89 190-H-00058  złoty połysk

uchwyty należy dokupić osobno

LATTE 33 CM 
metalowy uchwyt

 ×  ×   (cm) 33 × 0,8 × 3,2

indeks

90 190-H-00060  chrom połysk

90 190-H-00059  biały połysk

90 190-H-00061  czarny mat

90 190-H-00062  złota miedź

90 190-H-00063  złoty połysk

uchwyty należy dokupić osobno

UCHWYTY  W 5 KOLORACH

NEW

NEW NEW

NEW

NEW

NEW NEW

NEW

NEWNEW
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LISA 30 
kinkiet oświetleniowy

indeks
94 MO-S-KIN-0029 chrom połysk

94 MO-S-KIN-0034 czarny mat

pasuje do wszystkich szafek lustrzanych i luster
 

LISA 40 
kinkiet oświetleniowy

indeks
95 MO-S-KIN-0032 chrom połysk

95 MO-S-KIN-0035 czarny mat

pasuje do wszystkich szafek lustrzanych i luster
 

LISA 60 
kinkiet oświetleniowy

indeks 96 MO-S-KIN-0033 chrom połysk

pasuje do wszystkich szafek lustrzanych i luster z minimalną 

szerokością 60 cm
 

CARGO 
kosz

 ×  ×   (cm) 23 × 41,5 × 33

indeks 91 MO-O-KOS-0010  szary

WSPORNIK DO BLATÓW

 ×  ×   (cm) 3 × 13 × 40

indeks 92 MO-L-ZSK-0006  chrom

COMBI BOX  
gniazdo meblowe z włącznikiem 
oświetlenia

 ×  ×   (cm) 14 × 6,3 × 4,5

indeks 93 MO-S-ZES-0040  srebrny

AKCESORIA UZUPENIAJĄCE

NEW NEW
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TUMMY 
umywalka meblowa, ceramiczna

 ×  ×   (cm) 40 × 9 × 29

indeks 97 TUMMY 40 – 1508
dedykowane do szafek o głębokości 22 cm  
brak korka w zestawie z umywalką

VALENCIA NEW 
umywalka meblowa, ceramiczna

 ×  ×   (cm) 45 × 10 × 30

indeks 99 VALENCIA NEW 45 – 9917

 ×  ×   (cm) 50 × 10 × 30

indeks 100 VALENCIA NEW 50 – 9915
dedykowane do szafek o głębokości 30 cm
brak korka w zestawie z umywalką

PLAN 
umywalka meblowa, ceramiczna

 ×  ×   (cm) 60 × 1,5 × 46

indeks 105 PLAN 60 – 1722

 ×  ×   (cm) 80 × 1,5 × 46

indeks 106 PLAN 80 – 1724
dedykowane do szafek o głębokości 45 cm
brak korka w zestawie z umywalką

OLEX 
umywalka meblowa, ceramiczna

 ×  ×   (cm) 60 × 5,5 × 40

indeks 103 OLEX 60 – 2022

 ×  ×   (cm) 80 × 5,5 × 40

indeks 104 OLEX 80 – 2014
dedykowane do szafek o głębokości 40 cm
brak korka w zestawie z umywalką

BARCELONA 
umywalka meblowa, ceramiczna

 ×  ×   (cm) 60 × 3,8 × 40

indeks 101 BARCELONA 60 – 2422

 ×  ×   (cm) 60 × 4,5 × 40

indeks 102 BARCELONA 80 – 2424
dedykowane do szafek o głębokości 40 cm
brak korka w zestawie z umywalką

MINI 
umywalka meblowa, ceramiczna

 ×  ×   (cm) 40 × 8 × 22

indeks 98 MINI 40 – 1406
dedykowane do szafek o głębokości 22 cm
brak korka w zestawie z umywalką

PLAN 
umywalka meblowa, ceramiczna

 ×  ×   (cm) 120 × 1,5 × 46

indeks 107 PLAN 120 – 1728
dedykowane do szafek o głębokości 45 cm
 brak korka w zestawie z umywalką

UMYWALKI MEBLOWE

* z uwagi na materiał wykonania, wymiary mogą nieznacznie różnić się od wartości podanych w tabelach

PURO 
umywalka meblowa, szklana

 ×  ×   (cm) 60 × 1,5 × 46

indeks 108  PURO 60 – 3072

 ×  ×   (cm) 80 × 1,5 × 46

indeks 109  PURO 80 – 3074
dedykowane do szafek o głębokości 45 cm
brak korka w zestawie z umywalką
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VERSO 
umywalka meblowa, ceramiczna

 ×  ×   (cm) 60 × 7 × 45

indeks 110 VERSO 60 – 1042

 ×  ×   (cm) 80 × 7 × 45

indeks 111 VERSO 80 – 1044
dedykowane do szafek o głębokości 45 cm
brak korka w zestawie z umywalką

ZEEN 
umywalka meblowa, konglomeratowa

 ×  ×   (cm) 60 × 5,5 × 46

indeks 112  ZEEN 60 – 1552

 ×  ×   (cm) 80 × 5,5 × 46

indeks 113  ZEEN 80 – 1554
dedykowane do szafek o głębokości 45 cm
brak korka w zestawie z umywalką

* z uwagi na materiał wykonania, wymiary mogą nieznacznie różnić się od wartości podanych w tabelach
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ELAN 
umywalka nablatowa, ceramiczna

 ×  ×   (cm) 40 × 10 × 40

indeks 121  ELAN 40 – 1578

 ×  ×   (cm) 60 × 10 × 40

indeks 122  ELAN 60 – 1572
umywalka wymaga zastosowania blatu
brak korka w zestawie z umywalką

ISLA 
umywalka nablatowa, ceramiczna

 ×  ×   (cm) 48,5 × 12.5 × 36,5

indeks 116  ISLA – 5050
umywalka wymaga zastosowania blatu
brak korka w zestawie z umywalką

CARIA 
umywalka nablatowa, ceramiczna

 ×  ×   (cm) 39 × 13 × 39

indeks 117  CARIA – 5048
umywalka wymaga zastosowania blatu
brak korka w zestawie z umywalką

CORSE 
umywalka nablatowa, ceramiczna

 ×  ×   (cm) 60 × 11 × 35

indeks 118  CORSE – 5082
umywalka wymaga zastosowania blatu
brak korka w zestawie z umywalką

VIENETO 
umywalka nablatowa, ceramiczna

 ×  ×   (cm) 50 × 14 × 39

indeks 119  VIENETO – 5060
umywalka wymaga zastosowania blatu
brak korka w zestawie z umywalką

TERAMO 
umywalka nablatowa, ceramiczna

 ×  ×   (cm) 50 × 14 × 39

indeks 120  TERAMO – 5070
umywalka wymaga zastosowania blatu
brak korka w zestawie z umywalką

NOEL 
umywalka nablatowa, ceramiczna

 ×  ×   (cm) 34,5 × 11 × 34,5

indeks 114  NOEL – 5028
umywalka wymaga zastosowania blatu
brak korka w zestawie z umywalką

BOLIA 
umywalka nablatowa, ceramiczna

 ×  ×   (cm) 41 × 12,5 × 41

indeks 115  BOLIA – 5038
umywalka wymaga zastosowania blatu
brak korka w zestawie z umywalką

UMYWALKI 
NABLATOWE

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

* z uwagi na materiał wykonania, wymiary mogą nieznacznie różnić się od wartości podanych w tabelach
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Oznaczone produkty FSC® są wytworzone

z komponentów z certyfikowanych źródeł. 

Pozostałe produkty są dostępne
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