
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
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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
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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
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* 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)
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*  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
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 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
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Informacje Information
Katalog nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu 

prawa. Producent zastrzega sobie prawo do zmian 

asortymentowych i konstrukcyjnych w produktach 

zawartych w katalogu. 

Wszelkie kopiowanie i powielanie projektów jest 

zabronione. Kolorystyka na zdjęciach w katalogu 

może różnić się od rzeczywistej.

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

The producer reserves the right to make 

assortment and construction changes at the 

products described in the catalogue.

Any copying or reproduction of the projects is 

prohibited. Colours in the catalogue may differ 

from the actual.

Centrala
Head Office:

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

Biuro Obsługi Klienta
Customer Service Center     

Tel.  +48 71 384 04 86
biuro@deftrans.com.pl
www.deftrans.com.pl

nas.meble nas_meblenas_meble_lazienkowe

www.nas-meble.pl

Produkty certyfikowane FSC®

FSC® certified products


