
katalog 2014

okladka BRW Senso_2014.indd   1okladka BRW Senso_2014.indd   1 9/26/13   10:51:05 AM9/26/13   10:51:05 AM



BRW_Senso_kuchnie_2014.indd   2BRW_Senso_kuchnie_2014.indd   2 9/25/13   10:56:25 AM9/25/13   10:56:25 AM



SPIS TREŚCI

capital_str. 6-67
Wysoka jakość. Doskonale dopasowane zestawienia nowo-
czesnych frontów wykonanych z najwyższej jakości materia-
łów i szkła witryn. Najbogatsze wyposażenie dodatkowe.

traffic_str. 68-101
Fronty z nowoczesnych materiałów w modnych kolorach. 
Najbardziej ekonomiczne rozwiązania gwarantujące 
atrakcyjne ceny.

royal_str. 102-143
Wysoka jakość. Doskonale dopasowane zestawienia 
klasycznych drewnianych frontów i szkła witryn. 
Najbogatsze wyposażenie dodatkowe.

sentima_str. 144-167
Fronty z nowoczesnych materiałów w klasycznych 
formach. Najbardziej ekonomiczne rozwiązania 
gwarantujące atrakcyjne ceny.

kolory frontów_str. 186-195
Dostępne kolory frontów z wszystkich 4 grup kuchni: 
capital, traffic, royal oraz sentima.

blaty i korpusy_ str. 196-197
Dostępne kolory korpusów szafek oraz blatów 
kuchennych. 

bryły szafek_ str. 198-202
Dostępne bryły szafek dla kuchni z wszystkich 4 grup: 
capital, traffic, royal oraz sentima.

wyposażenie_ str. 168-185
Optymalne zagospodarowanie wnętrz szafek, mnóstwo 
rozwiązań oraz najwyższy komfort pracy.
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Kuchnia nie jest dziś wnętrzem drugiej kategorii. Czę-
sto otwarta na jadalnię czy salon sta ła się miejscem 
spotkań. Jej funkcja nie jest czysto użytkowa ale 
w równym stopniu estetyczna. Istnieje wiele aspek-
tów, które należy przemyśleć zanim wybierzemy 
nową kuchnię. Chętnie podzielimy się naszą wiedzą 
i doświadczeniem, abyś móg ł cieszyć się efektem.

ESTETYKA W ZGODZIE Z ERGONOMIĄ: 

PROJEKT.

Zasadniczy element kuchni. G łównie od ich 
wyglądu zależy charakter wnętrza. Styl minima-
listyczny, skandynawski, rustykalny a może vinta-
ge? Na to pytanie każdy powinien odpowiedzieć 
sobie sam. My zaś do łożymy wszelkich starań, 
aby sprostać Twoim oczekiwaniom.

WYBIERZ OBLICZE SWOJEJ KUCHNI: 

FRONTY.
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BIŻUTERIA WIEŃCZY DZIEŁO: 

UCHWYTY.

Ich kolor, kszta łt i wykończenie może nadać osta-
teczny charakter kuchni. Mogą grać pierwsze 
skrzypce, podkreślać podziały lub dyskretnie to-
warzyszyć taflom frontów. Tylko odpowiednio do-
brane staną się ozdobą Twojej kuchni.

PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA: 

WYPOSA ENIE.

Kuchnia to zwyk le intensywnie uży tkowane 
pomieszczenie. Oferu jemy Tobie mnóstwo 
rozwiązań, aby zapewnić najwyższy komfor t 
pracy. Zadbamy nie tylko o porządek i optymalne 
zagospodarowanie wnętrz szafek, ale też o ich 
estetyczny wygląd. 
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WYSOKA JAKOŚĆ. DOSKONALE DOPASOWANE 
ZESTAWIENIA NOWOCZESNYCH 

FRONTÓW WYKONANYCH Z NAJWYŻSZEJ 
KLASY MATERIAŁÓW I SZKŁA WITRYN. 

NAJLEPSZE ZAWIASY I SZUFLADY 
Z SYSTEMEM CICHEGO ZAMYKANIA 

BLUMOTION FIRMY BLUM Z DOŻYWOTNIĄ 
GWARANCJĄ JAKOŚCI. NAJBOGATSZE 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE.

grupa

CAPITAL

06_07
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37th savana avenue
materiał: płyta meblowa, fornir 
naturalny, drewno, w opcji uchwyty 
listwowe oraz zintegrowane
18 fornirów - kolory wg wzornika
matowe lub z połyskiem!

34th park avenue

materiał: drewno, fornir, MDF
4 kolory: olcha złota, olcha brązo-
wa, olcha szara, olcha morena

32nd malbec avenue

materiał: drewno, płyta fornirowa-
na, szkło
4 kolory: dąb canadian, dąb latte,
dąb macchiato, dąb kasztanowy

35th park avenue

materiał: drewno, fornir, MDF
1 kolor: czereśnia

33rd saperavi avenue

materiał: drewno, płyta fornirowa-
na, szkło
24 forniry: wg wzornika Savana
+ dąb canadian, dąb latte, dąb 
macchiato, dąb platinum, dąb 
kasztanowy, dąb wenge

33rd saperavi avenue

materiał: MDF, lakier, szkło
20 lakierów - kolory wg wzornika
matowe lub z połyskiem!

43rd luvak avenue

materiał: MDF, lakier
20 lakierów: kolory wg wzornika 
tylko matowe

BRW emotion majo

materiał: drewno, płyta fornirowana, 
szkło 
3 kolory: kolory wg wzornika

45th bevely avenue

materiał: drewno, fornir, MDF
3 kolory: olcha brązowa, olcha 
szara, olcha morena

BRW emotion septembro

materiał: płyta  laminowana 22
3 kolory: kolory wg wzornika

36th norde avenue

materiał: płyta meblowa, fornir 
naturalny, drewno, w opcji uchwyty 
listwowe oraz zintegrowane
8 fornirów: kolory wg wzornika

39th candia avenue

materiał: MDF, lakier, fornir 
egzotyczny
1 kolor: czarny połysk + makasar

BRW emotion augusto
materiał: MDF, lakier, okleina 
naturala, płyta laminowana
28 lakierów: kolory wg wzornika
12 oklein naturalnych: kolory wg wzornika
25 laminatów: kolory wg wzornika
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38th elysee avenue

materiał: płyta meblowa, fornir 
naturalny, drewno, w opcji uchwyty 
listwowe oraz zintegrowane
20 lakierów - kolory wg wzornika
matowe lub z połyskiem!

BRW emotion majo

materiał: płyta MDF, lakier, szkło
28 kolorów: kolory wg wzornika
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capital  45th bevely avenue

capital_45th bevely avenue_olcha brązowa
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capital  45th bevely avenue

capital_45th bevely avenue_olcha brązowa

SPÓJNA WIZJASPÓJNA WIZJA
Kuchnia otwarta na jadalnię. Ujedno-
liceniu przestrzeni służy stonowana ko-
lorostyka obu pomieszczeń. W strefi e 
kuchennej pojawia się ozdobna witry-
na, której dno oświetla jednocześnie 
szklane półki i blat. Kontur zabudowy 
wytycza dekoracyjny relief frontów. 

stół i krzesła z systemu Loren        >>
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capital  38th elysee avenue z uchwytem L0

capital_38th elysee avenue z uchwytem L0_biały mat
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capital  37th savana avenue / 38th elysee avenue

capital_37th savana avenue_dąb legno / 38th elysee avenue_magnolia mat
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capital_43rd luvak avenue_szampański mat

capital  43rd luvak avenue
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capital  43rd luvak avenue

capital_43rd luvak avenue_szampański mat

STYLOWE STYLOWE 
ZAMIESZANIEZAMIESZANIE
Nowość w ofercie - front Luvak może 
stać się bohaterem każdego wnętrza. 
W matowym wykończeniu oraz zwień-
czony wysokimi listwami nowoczesny 
front doskonale odnalazł się w klasycz-
nej odsłonie.
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capital  33rd saperavi avenue 

capital_33rd saperavi avenue_dąb kasztanowy / magnolia połysk
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Wytyczony białym blatem i srebnym 
cokołem ciąg zabudowy przyścien-
nej, określa charakter wnętrza. Dąb 
kasztanowy frontów i panela ścien-
nego stanowi dominantę. Biel frontów 
szafek wiszących równoważy układ sił 
kolorystycznych. Mieniące się szklane 
uchwyty odbĳ ają światło nadając lek-

kości.    

BIAŁA RIPOSTA

_2120
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capital  32nd malbec avenue

capital_32nd malbec avenue_dąb latte
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capital  32nd malbec avenue

capital_32nd malbec avenue_dąb kasztanowy
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Ciemne fornirowane fronty z uchwyta-
mi z czarnego szkła oraz niemal nie-
widoczne typowe dla kuchni elementy 
wyposażenia - to wszystko sprawia, że 
zaciera się granica pomiędzy kuchnią 

a pokojem.

BEZ GRANIC

_2524
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capital  36th norde avenue z uchwytem L0 / L146

capital_36th norde avenue z uchwytem L0 / L146_dąb platinum
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capital  36th norde avenue z uchwytem L0 / L146

capital_36th norde avenue z uchwytem L0 / L146_dąb platinum

PLATYNOWY 
BESTSELLER
Materiały dobrane z niezwykłą staran-
nością: drewno, beton, kamień. Po-
jemne szafki kryją wszystkie niezbędne 
sprzęty i akcesoria. Praktyczny zinte-
growany uchwyt przyjął funkcję deko-
racyjną. Umiar i konsekwencja kolory-
styczna stanowi siłę wnętrza. 

stół i krzesła Iberia                      >>
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Ciekawym rozwiązaniem jest pojemna 
podświetlana szufl ada zapewniająca 
szybki i wygodny dostęp do kuchennych 

akcesoriów.

_2928
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capital  39th candia avenue

capital_39th candia avenue_czarny połysk + makasar
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capital_37th savana avenue_jesion naturalny

capital  37th savana avenue
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>>

capital  38th elysee avenue

Moda lubi zmieniać swoje oblicze. 
Czasem lubi powracać. Połysk jest 
znowu symbolem nowoczesności.

stół i krzesła z systemu doors:
stół HSTO 140
krzesło (3szt.) HKRS                

W KOLORZE 
BAKŁAŻANA

capital_38th elysee avenue_bakłażanowy połysk
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capital_38th elysee avenue_czarny połysk / czerwony połysk

capital  38th elysee avenue
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>>

capital  38th elysee avenue

capital_38th elysee avenue_musztardowy połysk / czarny połysk

ŚCIANA KOLORUŚCIANA KOLORU
Kuchenna wyspa wyłania się z kon-
trastowego tła - ściany wysokich szaf 
w musztardowym kolorze. 

stół Negri drewno, 
krzesła Negri:
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capital  38th elysee avenue / 37th savana avenue
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capital_38th elysee avenue_biały połysk / 37th savana avenue_heban yoruba połysk

_4140
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capital_38th elysee avenue_zieleń oliwkowa połysk

Dominujący trend ostatnich lat 
to jednobarwne powierzchnie na 
wysoki połysk. Takie wykończe-
nie sprawdza się znakomicie na

meblach białych, czarnych i tych 
w soczystych barwach. Odbĳ ające 
się w nich otoczenie uprzestrzen-
nia wnętrze.

SOCZYSTE KOLORY
NA WYSOKI POŁYSK

stół i krzesła z kolekcji kawiarniane
stolik P02ST02B-LAM_3-KPL01
krzesło (2szt.) D_S02-LAM_3-TK0

>>

capital  38th elysee avenue 
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capital  36th norde avenue

capital_36th norde avenue_dąb wenge
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capital  38th elysee avenue 

capital_38th elysee avenue_popielaty połysk
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Kolory i światło z dużego okna bu-
dują wnętrze sprzyjające atmosferze 
relaksu: jasno, lekko i z wdziękiem. Dyk-
tatowi stonowanych barw przeciwsta-
wia się jedynie deseń żółtych pasków 
na mozaice, która płynnie przechodzi 

z płaszczyzny ściany na blat.

APETYCZNA 
CODZIENNNOŚĆ

_4746
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capital  37th savana avenue

capital_37th savana avenue_heban ammara mat
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capital  37th savana avenue / 38th elysee avenue

capital_37th savana avenue_heban makasar połysk

Egzotyczny fornir pokryty błyszczą-
cym lakierem w otoczeniu starej 
sztukaterii. Jednobarwne tafl e mdf 
w towarzystwie klasycznych drew-

FUZJA
NOWOCZESNOŚCI Z KLASYKĄ

nianych frontów. Te niezwykłe spo-
tkania sprawiają, że wnętrza nabie-
rają indywidualnego charakteru.

krzesło z kolekcji bawaria: DKRS II P
>>

BRW_Senso_kuchnie_2014.indd   50BRW_Senso_kuchnie_2014.indd   50 9/25/13   10:58:27 AM9/25/13   10:58:27 AM



Bezuchwytowe otwieranie -
- niezwykle praktyczne rozwiązanie, 

zwłaszcza w kuchni.

capital_38th elysee avenue_biały połysk + royal_Gladio_dąb mokka

 << krzesło z systemu reset: AKRT

_5150
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capital_38th elysee avenue_biały połysk / beżowy połysk / popielaty połysk / szarobrązowy połysk

capital  38th elysee avenue 
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capital  38th elysee avenue

capital_38th elysee avenue_beżowy połysk
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capital  35th park avenue

capital_35th park avenue_czereśnia
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capital  34th park avenue
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capital_34th park avenue_olcha złota

Półwysep z otwartym regałem łą-
czy płynnie strefę kuchni z pokojem 
dziennym. Schodzący do ziemi blat 

elegancko otacza bryły szafek.

Z PÓŁWYSPEM

<<        krzesła z systemu vis a vis:
krzesło VKRT

krzesło VKRM
fotel VKRF

_5958
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capital_37th savana 
avenue_heban ammara 
połysk

capital_38th elysee 
avenue_grafi towy połysk

capital_38th elysee 
avenue_bakłażanowy 
połysk
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capital_35th park 
avenue_czereśnia / 
traffi c_80th frame 
street_wanilia ciemna

capital_38th elysee 
avenue_czarny połysk

capital_38th elysee 
avenue_biały połysk / 
capital_37th savana 
avenue_heban yoruba

_6160
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KONTRAST POD KONTRAST POD 
KONTROLĄKONTROLĄ
We wnętrzu dominuje biel i czerń. Na-
turalne drewno na frontach szafek wi-
szących łagodzi ostre kontrasty.
Ciemny blat - marmuru valentino - two-
rzy swoisty kontur frontów. Obustronny 
dostęp do półwyspu to idealne rozwią-
zanie na podwyższenie efektywności 
pracy.

stół OCEAN MAX, krzesło (2szt.) JULY
 >>

BRW emotion majo*

BRW emotion_majo_biały połysk

*model dostępny w wybranych studiach kuchni
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BRW emotion augusto*

PROSTOTA NA PROSTOTA NA 
MIARĘMIARĘ
Połączenie drewna o chłodnej barwie ze 
szlachetną czernią to sprawdzony duet. 
Gładkie powierzchnie frontów odmierzo-
ne są liniami podziału korpusu - czarnymi 
metalowymi uchwytami - dyscyplinujący-
mi układ.

*model dostępny w wybranych studiach kuchni

BRW emotion_augusto_jesion

stolik i krzesła z kolekcji kawiarniane
stolik P03ST03A-TX_023-KPL01
krzesło (2szt.) E_S03-TX023-TKO          >>
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Aluminiowe listwy zamontowane w kor-
pusach szafek pełnią funkcję uchwytów.

_6564
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BRW emotion septembro*

BRW emotion_septembro_urbano / biały połysk

*model dostępny w wybranych studiach kuchni

LEKCJA LEKCJA 
GEOMETRIIGEOMETRII
Łagodność lekkich drewnianych fron-
tów, nowoczesna biel lakieru w opozycji 
do czerni kafl i tworzy harmonĳ ną całość 
dodatkowo przełamaną geometrycznymi 
liniami uchwytów. 

stolik i krzesła z kolekcji kawiarniane
stolik S06ST03A-BK-KPL01
krzesło (2szt.) E_S03-BK-TK_PIREUS_12

>>
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FRONTY Z NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW 
W MODNYCH KOLORACH. 

ZAWIASY I SZUFLADY FIRMY BLUM 
Z DOŻYWOTNIĄ GWARANCJĄ JAKOŚCI. 

NAJBARDZIEJ EKONOMICZNE ROZWIĄZANIA 
GWARANTUJĄCE ATRAKCYJNE CENY.

grupa

TRAFFIC

68_69

BRW_Senso_kuchnie_2014.indd   68BRW_Senso_kuchnie_2014.indd   68 9/25/13   10:59:04 AM9/25/13   10:59:04 AM



88th twin street

materiał: płyta MDF, folia PVC
75 kolorów - kolory wg wzornika folii

84th board street 
materiał: płyta meblowa, laminat
w opcji uchwyty listwowe
7 kolorów: dąb bardolino, dąb górski, 
dąb kamienny, sosna avola biała, sosna 
avola szary brąz, wanilia, wenge linea

81st diona street

materiał: płyta meblowa, folia, lakier
w opcji uchwyty listwowe
1 kolor: wenge

80th frame street

materiał: płyta MDF,
 folia PVC
61 kolorów - kolory wg wzornika folii

77th simple street

materiał: płyta MDF, 
folia PVC
75 kolorów - kolory wg wzornika folii

91st court street

materiał: płyta MDF, lakier
20 lakierów - kolory wg wzornika, 
tylko matowe, tył frontu: laminat 
w kolorze białym

87th  smooth street 

materiał: płyta MDF, 
folia PVC
w opcji uchwyty listwowe
75 kolorów - kolory wg wzornika folii

99th mile street

materiał: płyta MDF, folia PVC
75 kolorów - kolory wg wzornika folii

N
O

W
O
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85th play street z aplikacją

materiał: płyta meblowa, folia, 
lakier (wysoki połysk), 
w opcji uchwyty listwowe, 
2 kolory: biały połysk + makasar ice,
czarny połysk + makasar

N
O

W
O
ŚĆ

85th play street

materiał: płyta meblowa, folia, 
lakier (wysoki połysk), 
w opcji uchwyty listwowe, 
3 kolory w połysku: biały, nitka, 
zebrawood

86th secret street

materiał: płyta MDF, 
folia PVC
75 kolorów wg wzornika folii

N
O

W
O
ŚĆ

98th elysee street z uchwytem L0

materiał: MDF, lakier; 
20 lakierów - kolory wg wzornika, 
matowe lub z połyskiem!, 
tył frontu: laminat w kolorze białym

N
O

W
O
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N
O

W
O
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traffi c  87th smooth street 

traffi c_87th smooth street_shiraz wenge
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traffi c_84th  board street_dąb bardolino / 86th smooth street_mocca

Ciekawie zaprojektowane wnętrze: 
różne wysokości zabudowy, wy-
dzielone strefy funkcji, melanż od-
krytych i zabudowanych szafek, 

KOJĄCE BEŻE
a wszystko ujęte w jeden kolory-
styczny nawias. Identyczne wybar-
wienie frontów i blatów, tworzy sto-
nowany, harmonĳ ny wystrój. 

stół i krzesła z kolekcji kawiarniane
stolik P03ST03A-LAM_2-KPL01
krzesło (2szt.) E_S03-LAM_2-TK0 >>

traffi c  84th board street / 86th smooth street
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traffi c_86th secret street_mussel / 84th board street_sosna avola biała

traffi c  86th secret street / 84th board street
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traffi c  85th play street z aplikacją

traffi c_85th play street z aplikacją _biały połysk + makasar ice
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Oryginalny dekor lekko przełamuje 
sterylność bieli błyszczących frontów. 
Funkcjonalne rozwiązania pojemnej 
zabudowy dolnej rekompensują nie-

wielką ilość szafek wiszących.

CHŁODNY SZYK

_7776
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traffi c  77th simple street / 84th board street

traffi c 77th simple street_trufl a mat / 84th board street_sosna avola szary brąz
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traffi c_77th simple street_trufl a mat

Monolit satynowych powierzchni  
frontów i blatu połączony ze sprzę-
tami ze stali szlachetnej nadaje 
wnętrzu nowoczesny charakter. 
Całość współgra z eleganckimi 
frontami w kolorze szarobrązowej 
sosny.

stół i krzesła z kolekcji kawiarniane
stolik S04ST01A-LS_001-KPL02
krzesło (2szt.) C_S01-BK-TK_PI-
REUS_14
<<

W JEDNEJ 
TONACJI

_7978
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traffi c  91st court street

traffi c_91st court street_magnolia mat
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W tej przestrzeni funkcjonują jedynie 
symboliczne granice. Zabudowa ku-
chenna płynnie przeistacza się w zabu-
dowę mebli pokojowych. Ciąg szafek 
wiszących  stanowi łącznik pomiędzy 

jednym a drugim pomieszczeniem.

CODZIENNY 
RYTM 

_8180
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Alternetywą dla frontów mogą być 
szafki żaluzjowe. Mimo, że stoją na 
blacie, pozostawiają połowę jego 
głębokości w pełni funkcjonalną. 
W wersji ze szklanymi szczeblami 
pełnią rolę witryny (dostępne tak-
że z oświetleniem), za aluminiową 
żaluzją można ukryć zawartość 
szafek.

PRAKTYCZNE
ROZWIĄZANIA

traffi c_84th board street_wenge linea

traffi c  84th board street

stół i krzesła z systemu reset:
stół ASTO 8/18
krzesło (3szt.) AKRT                >>
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Widoczne krawędzie korpusów sza-
fek żaluzjowych podkreślają podziały.

traffi c_84th board street_wenge linea

traffi c_84th board street_wenge linea

_8382
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traffi c  85th play street

traffi c_85th play street_nitka połysk
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Otwarcie kuchni na salon pozwa-
la stworzyć większą przestrzeń, ale 
przede wszystkim umożliwia kuli-
narne spotkania z przyjaciółmi.

stół D09-STO/110/75-DSO-
KPL01,
krzesło (3szt.) E_S03-BK-TK_PI-
REUS_12                             >>

 
SALONOWE 
GOTOWANIE

traffi c  87th smooth street 

traffi c_87th smooth street_jesion messina
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traffi c  87th smooth street
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JASNY PODZIAŁ
Front w kolorze beżu zestawiony
z jasnym dębem o wyrazistej stru-
kturze. Pastelowy duet nadaje ku-
chni lekkości. Trzy odrębne bry-
ły mebli dobrze komponują się 

w przestronnym wnętrzu.

traffi c_87th smooth street_dąb czesany / beż

_8988
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traffi c  87th smooth street

Aby pogodzić stylistycznie dwie funk-
cje jednego pomieszczenia, elementy 
kuchenne wykorzystano jako komo-
dę i regał tworząc fragment poko-
ju dziennego. Egzotyczny charakter 
usłojenia frontu (samoa tik) ocieplił 
surowe wnętrze.

DWUFUNKCYJNY
POKÓJ

traffi c_87th smooth street_samoa tik / beż

stół i krzesła z systemu august: 
stół AJPI
krzesło (3szt.) HKRS                   >>                
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W kuchni bardzo ważna jest organi-
zacja pracy. W szafkach typu Aventos
wystarczy jedno pociągnięcie, aby 
mieć swobodny dostęp do wnętrza 

ukrytego za podwójnym frontem.

traffi c_87th smooth street_dąb linara

_9190
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traffi c  87th smooth street

traffi c_87th smooth street_biały połysk
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LEKKOŚĆ BYTU
Białe fronty na wysoki połysk, stal, mleczne 
szkło. Zabudowa, która nie jest ograniczo-
na architekturą. Dużo światła i przestrzeni. 

Prawdziwa lekkość bytu.

_9392
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INSPIRACJA
ARCHITEKTURĄ
Nietypowy asymetryczny kształt 
wnęki został powielony w układzie 
górnych szafek. Projektowy zabieg 
podkreślono kolorami.

traffi c  87th smooth street

traffi c_87th smooth street_wenge / biały gładki
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WENGE 
PLUS KOLOR

Modny kolor drewna - wenge, 
dobrze wygląda na intensywnych 
tłach. Z soczystą zielenią, zde-
cydowaną czerwienią lub ostrym 
pomarańczem tworzy wnętr ze 
z temperamentem. Kuchnię dopeł-
niają stół i krzesła z systemu reset.

<<         krzesła z systemu reset
krzesło AKRT, krzesło AKRM

traffi c_87th smooth street_wenge 

_9594
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traffi c  80th frame street 

traffi c_80th frame street_biały gładki
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NOWOCZESNA 
WERSJA
Zabudowa kuchni sk łada się 
z dwóch części: jedna pełni funkcję 
tradycyjnego pieca, druga - kreden-
su. Dzisiejsze palenisko mieści się 
w grubości blatu, a kredens sięga 
do sufi tu.

stół i krzesła z kolekcji kawiarniane
stolik P01ST01A-TX_002-KPL01
krzesło (2szt.) C_S01-TX002-TK0
<<

traffi c_80th frame street_wanilia ciemna

_9796

BRW_Senso_kuchnie_2014.indd   97BRW_Senso_kuchnie_2014.indd   97 9/25/13   10:59:58 AM9/25/13   10:59:58 AM



traffi c_85th play street_biały połysk

traffi c  85th play street
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WERTYKALNY 
PORZĄDEK

Kuchnia utrzymana w bieli, ten kolor roz-
jaśnia i optycznie powiększa nawet bardzo 
małe wnętrza. Daje wrażenie świeżości 
i podkreśla nieskazitelną schludność po-
mieszczenia, a ciąg białych frontów do-

datkowo porządkuje przestrzeń.

_9998
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traffi c_88th twin 
street_beżowy połysk

traffi c_80th frame 
street _wiśnia koreańska /
wanilia ciemna 

traffi c_81st diona 
street_wenge / 
traffi c_87th smooth 
street_biały połysk
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traffi c_87th smooth 
street_bordo połysk

traffi c_87th smooth 
street_biały połysk

traffi c_87th smooth 
street_czerwony połysk

_101100
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DREWNIANE FRONTY W NAJLEPSZYM GATUNKU.
DOSKONALE DOPASOWANE ZESTAWIENIA 

DREWNIANYCH FRONTÓW I SZKŁA WITRYN. 
NAJLEPSZE ZAWIASY I SZUFLADY Z SYSTEMEM 

CICHEGO ZAMYKANIA BLUMOTION FIRMY 
BLUM Z DOŻYWOTNIĄ GWARANCJĄ JAKOŚCI. 
NAJBOGATSZE WYPOSAŻENIE DODATKOWE.

grupa

ROYAL

102_103
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Insygnata

materiały: drewno, fornir, płyta MDF
kolor: wiśnia

Diadema

materiały: drewno, fornir, płyta MDF
kolor: orzech ciemny,
lub w kolorach na zamówienie

Imperor

materiały: drewno masyw
kolor: orzech włoski,
lub w kolorach na zamówienie

Draggo

materiały: drewno, fornir, płyta MDF
kolor: dąb miodowy,
lub w kolorach na zamówienie

Strategio

materiały: drewno masyw 
kolor: kasztan jasny

Troniusz

materiały: drewno masyw
kolor: kasztan

Gladio

materiały:drewno masyw
kolor: dąb mokka,
lub w kolorach na zamówienie

Artycja

materiały: drewno masyw
kolor: olcha miodowa

Nessa

materiały: drewno, fornir, płyta MDF
kolor: tulipanowiec

Camello

materiały: drewno, fornir, płyta MDF
kolor: brąz ciemny
Uwaga: charakterystyczne dla tego 
frontu są drobne sęczki - jest to zaletą 
tego frontu, a nie jego wadą.

Elenore

materiały: drewno masyw
kolory: marcepan, olcha brązowa

Rubia

materiały: drewno masyw
kolor: brzoza jasna

Frigg

materiały: drewno masyw
kolor: dąb ecru, dąb mokka,
lub w kolorach na zamówienie

Saga

materiały: drewno masyw
kolor: olcha orange

Melos

materiały: drewno masyw
kolor: brzoza orange

Ambries

materiały: drewno masyw
kolor: olcha amber

N
O

W
O
ŚĆ
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royal_ Draggo_dąb kasztanowy / capital_38th elysee avenue_biały matowy

royal  Draggo
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royal_ Draggo_dąb kasztanowy / capital_38th elysee avenue_biały matowy

UKŁAD OTWARTYUKŁAD OTWARTY
Duża przestrzeń, biel i drewno - pro-
stota i ponadczasowa elegancja. Biała 
zabudowa gładkich frontów stała się 
tłem dla  grającej tu pierwsze skrzypce 
gigantycznej i funkcjonalnej wyspy. 

stół TAURI, krzesło (1szt.) TAURI     >>

royal  Draggo
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royal_Frigg_dąb bianco

royal  Frigg
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Przestronna strefa kuchenna zo-
stała połączona z jadalnią tworząc 
swoisty salon spotkań. Granice 
układu mebli wytyczają ozdobne 

KULINARNY SALON
pilastry i listwy dekoracyjne. Lek-
kości dodaje wisząca, przeszklona 
witryna, z której sączy się ciepłe 
światło. 

royal_Frigg_dąb bianco

royal  Frigg

ławka TXLWK_004_P           >>
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royal  Nessa 

Duża przestrzeń pozwala na dwu-
szeregowe rozwiązanie zabudowy. 
Jej głównym atutem jest duża ilość 
szafek i blatu roboczego. Miejsce 
typowej górnej zabudowy zajęły 
półki z dekoracyjnymi wspornikami.

W DWÓCH
SZEREGACH

royal_Nessa_tulipanowiec

stół i krzesła Sand                  >>
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Wyrazisty kolor tulipanowca oraz 
akcenty czarnego stylizowanego 
sprzętu zdominowały białe wnętrze. 
Piony wysokich szafek wiszących 
oraz witryna z ozdobnymi szybami 

dodają kuchni patosu.

TU RZĄDZĄ 
MEBLE

royal_Nessa_tulipanowiec

_113112
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Waniliowy przecierany front na tle 
surowego muru i kamiennej po-
sadzki zestawiono z industrialną 

KUCHNIA 
Z WIDOKIEM NA OGRÓD

kuchenką wolnostojącą i okapem. 
Skromny charakter kuchni ociepla 
zieleń otaczającego ogrodu.

royal_Frigg_dąb ecru

royal  Frigg

stół i krzesła z kolekcji largo classic    
stół STO, krzesło (3 szt.) PKRS

>>
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royal  Gladio
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royal_Gladio_dąb mokka
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royal  Imperor
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RUSTYKALNIE
Ażurowe fronty urozmaicają zabu-
dowę kuchni i dodają jej rustykal-
nego charakteru. Występują tylko 

w pięciu kuchniach z grupy Royal. 

royal_Imperor_orzech włoski

_119118
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royal_Rubia_brzoza jasna

royal  Rubia
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royal  Draggo

royal_Draggo_dąb miodowy

Drewno - popularne i lubiane 
od stuleci. Z drewna wydobywa się 
przede wszystkim jego naturalne 
piękno: charakterystyczne słoje, ko-
lory, a nawet drobne sęki. Drewnia-
na kuchnia nigdy się nie starzeje...

TRIUMF 
DREWNA

stół i krzesło z kolekcji orland    
stół STO 4W, krzesło ORLAND

>>
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royal  Camello

royal_Camello_brąz ciemny
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royal  Ambries

KLASYCZNY
PORZĄDEK
RZECZY
Stylowa forma, szlachetne mate-
riały. Wszystko oprawione w białe 
passepartout - bez zbędnej ekstra-
wagancji.

royal_Ambries_olcha amber

stół i krzesła z kolekcji stylius    
stół NSTO, krzesło (2 szt.) NKRS

>>
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royal  Saga
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Dominująca nad całością ozdobna 
witryna aspiruje do rangi najważ-
niejszego mebla tworząc z dolną 
zabudową układ przypominający 
kredens. Blat cappucino imitujący 
okładzinę kamienną, uchwyty z por-

W ANGIELSKIM
STYLU

celanowym wypełnieniem zdobią 
funkcjonalny układ szafek i szufl ad
z litego drewna. Całości dopełnia 
deseń drobnych kwiatków na ta-
pecie, jasne akcenty kolorystyczne 
oraz dużo zieleni.

royal_Saga_olcha orange

<<
stół i krzesła z kolekcji ontario:  
stół STO, krzesło (2 szt.) NKRS      

_129128
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royal  Diadema
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Kombinacja zabudowy wiszącej i stojącej 
tworzy funkcjonalny szereg. Dekoracyj-
ność frezów i fronty typu „kratka” równo-
ważą dyscyplinę ustawienia. Oddzielone 
od reszty szafki z piecykiem tworzą za-
ciszną enklawę.

W KLASYCZNYM 
SZYKU

royal_Diadema_orzech ciemny

<< 
stół i krzesła z kolekcji KENT:    
stół ESTO 160, krzesło EKRS,
krzesła (2 szt.) EKRS P   

_131130
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Klimat tworzą dodatki! Korona łą-
czy dwie witryny ponad pochłania-
czem. Pomiędzy szafkami pilastry. 
Górne i dolne listwy ozdobne wień-
czą całość kompozycji. Motyw lilĳ ki 
pojawia się we frontach, w szybach 
witryn, w koronie i w krześle.

KUCHNIA
Z LILĲ KĄ

royal  Insygnata

royal_Insygnata_wiśnia

stół i krzesła Insygnata       >>   
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royal_Insygnata_wiśnia

royal  Insygnata 
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royal  Artycja
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Kuchnia Artycja to propozycja dla 
tych, którzy cenią klasykę i solidne 
wykonanie. Misterne frezy pod-
kreśla patyna. W ramach witryn 
szkło „Gemma” z charakterystycz-
ną elipsą. Miodowy kolor drewna 
wybornie prezentuje się w towa-
rzystwie grafi towych sprzętów oraz 
kutych elementów aranżacji.

<<            stół i krzesła Ordynat  

W CIEPŁYM
NASTROJU

royal_Artycja_olcha miodowa
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royal  Melos
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Masywne drewniane fronty w pię-
knym wybarwieniu brzoza orange, 
frezy podkreślone patyną, duża 
różnorodność szafek, bogate 
uchwyty. Wszystko to w dużej prze-
strzeni tworzy luksusowe wnętrze.

<< stół   i  krzesła  z kolekcji  bawaria:    
stół DSTO 150, krzesło DKRS II P, 
krzesła (2 szt.) DKRS II

POCZUCIE
LUKSUSU

royal_Melos_brzoza orange
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royal  Strategio
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Ramy frontów łączone są pod  
nietypowym kątem. Charaktery-
styczny skos powtarza się w ozdob-
nym frezie szufl ad, szkle witryny
i oparciu krzesła. Szafka narożni-
kowa z łamanym frontem i kształt 
okapu dopełniają stylistycznie ca-
łości.

<<      krzesło (1 szt.) TXK_ 049 

POD INNYM
KĄTEM

royal_Strategio_kasztan jasny

_141140
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royal_Troniusz_kasztan

royal_Diadema_orzech 
ciemny

royal_Frigg_dąb mokka
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royal_Diadema_orzech 
ciemny

royal_Imperor_orzech 
włoski

royal_Imperor_orzech 
włoski
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FRONTY Z NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW 
W KLASYCZNYCH FORMACH. 

ZAWIASY I SZUFLADY FIRMY BLUM 
Z DOŻYWOTNIĄ GWARANCJĄ JAKOŚCI. 

NAJBARDZIEJ EKONOMICZNE ROZWIĄZANIA 
GWARANTUJĄCE ATRAKCYJNE CENY.

grupa

SENTIMA

144_145
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Ósma Pokusa

materiały: płyta MDF, folia PVC, lakier
kolor: wiśnia włoska patyna

Tuzin Róż

materiały: płyta MDF, folia PVC, lakier
kolor: wiśnia koreańska patyna 

Trzy Życzenia

materiały: płyta MDF, folia, lakier
kolor: olcha miodowa patyna

Dziewiętnasty Wiek 

materiały: płyta MDF, folia PVC, lakier
kolory: czereśnia antyczna patyna

Dziewiąta Symfonia 

materiały: płyta MDF, folia, lakier
kolor: orzech patyna

Pierwsza Miłość

materiały: płyta MDF, folia PVC
59 kolorów wg wzornika folii
dostępne także fronty patynowane

Cztery Pory Roku 

materiały: płyta MDF, folia PVC
59 kolorów wg wzornika folii
dostępne także fronty patynowane

Siódme Niebo

materiały: płyta MDF, folia PVC
59 kolorów wg wzornika folii
dostępne także fronty patynowane

Dwa Szczęścia

materiały: płyta MDF, folia PVC
59 kolorów wg wzornika folii
dostępne także fronty patynowane

Kantata

materiały: płyta MDF, folia, lakier
kolor: wiśnia primavera patyna

Kasetta

materiały: płyta MDF, folia PVC
59 kolorów wg wzornika folii
dostępne także fronty patynowane

Pasjonata

materiały: płyta MDF, folia PVC, lakier
folie patynowane:
biały gładki, wanilia ciemna, beż, biały 
canadian, szary, mocca, dakar, lava, 
szary brąz, trufl a, mussel, alabaster
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sentima   Kasetta

sentima_Kasetta_biały canadian
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sentima   Kasetta
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Monochromatyczne zestawienia 
oddają prym elementom bogatym 
w fakturę. Charakter pomieszcze-

STYLOWE 
ZACISZE

nia, meble oraz dodatki tworzą 
pełne wdzięku stylowe zacisze.

sentima_Kasetta_biały canadian

<<  stół i krzesła  z kolekcji  Negrii:    
stół Negri szkło, krzesło (2 szt.) 
Negri      
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sentima   Kantata

sentima_Kantata_wiśnia primavera patyna
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sentima   Kantata
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Patynowane, bogato frezowane 
fronty znakomicie odnajdują się 
w neutralnym towarzystwie szarego 

WNĘTRZE 
W SZCZEGÓLE

otoczenia. Półka dedykowana za-
pasom wina wzbogaca ascetyczny 
układ szafek.

<<             stół i krzesła Oregon  

sentima_Kantata_wiśnia primavera patyna
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sentima  Siódme Niebo
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<<  stół i krzesła z systemu syriusz 
stół XSTO 150, krzesło (2szt.) XKRS

Symetryczny układ szafek w górnej 
i dolnej zabudowie, ukryty okap
(INTERGATA), gięte fronty po obu
stronach zabudowy. To wszystko
sprawia, że kuchnia odbierana
jest jak duży kredens. 

KOMPOZYCJA 
ZAMKNIĘTA

sentima_Siódme Niebo_modrzew patyna
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stół i krzesła z systemu mezo:
stół MEZO, krzesło (2szt.) MEZO

>>

sentima   Dwa Szczęścia 

Dominuje bogata gama wszech-
obecnej bieli. Światłocień subtelnie
wydobywa fakturę i rysunek drewna 
na frontach, których kształt dodat-
kowo może podkreślić nałożenie 
patyny.

CZARUJĄCY
CHŁÓD

sentima_Dwa Szczęścia_modrzew jasny
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Fronty Dwa Szczęścia w wersji pa-
tynowanej to propozycja dla tych, 
którzy wolą cieplejszy odcień bieli.  

PIASKOWA 
NOSTALGIA

sentima_Dwa Szczęścia_modrzew jasny patyna

_157156

BRW_Senso_kuchnie_2014.indd   157BRW_Senso_kuchnie_2014.indd   157 9/25/13   11:02:06 AM9/25/13   11:02:06 AM



stół i krzesła 35th avenue  

sentima  Cztery Pory Roku

sentima_Cztery Pory Roku_jesion messina patyna

Wnętrze pełne ekspresyjnych detali. 
Wydzielona strefa gotowania vis a vis
uszeregowanych szafek wprowa-
dza ład i porządek. Bogata forma 
frontów stanowi oprawę sprzętów 
kuchennych. 

NIEBANALNE 
ZESTAWIENIE
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Oryginalne wybarwienie folii śli-
wa współgra ze zdobnymi szybami
w witrynie. Komfort prac kuchen-
nych zapewnia czytelny podział 
funkcji: przygotowania, zmywania 

i gotowania.

ŚLIWKOWY
AROMAT

sentima_Cztery Pory Roku_śliwa
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sentima  Pierwsza Miłość

Kontrastowe zestawienie kolorów, 
faktur i form stanowi istotę projek-
tu. Klasyczne meble i sprzęt AGD, 
nowoczesna oprawa kolorystyczna 
- tworzą kontrast stylistyczny. Jasne 
fronty doskonale prezentują się na 
tle ciemnej ściany, czyniąc wnętrze 
bardzo indywidualnym.

NOWA 
ODSŁONA
KLASYKI

sentima_Pierwsza Miłość_jesion antyczny patyna

fotel TXF_004_P oraz, 
ławka TXLWK_004_P            >>
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sentima  Siódme Niebo 
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Układ mebli narzuciła architektu-
ra. Wysunięty odcinek ściany zo-
stał zagospodarowany zabudową 
nawiązującą do formy kafl owego 

pieca.

POD OKNAMI

sentima_Siódme Niebo_akacja
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Przestronne wnętrze z rozbudo-
waną kuchenną zabudową i do-
stosowaną strefą części jadalnej. 
Sentymentalna witryna podkreśla 
klasyczny charakter wnętrza. Pięk-
no tradycji dorównuje wygodzie 
nowoczesnych rozwiązań.

 
ROMANTYCZNY 
WDZIĘK

sentima  Trzy Życzenia / Dziewiąta Symfonia

sentima_Trzy Życzenia_olcha miodowa patyna
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<<                 stół i krzesła Lena

Kuchnia dla ceniących sobie ro-
mantyczny wystrój i funkcjonalność. 
Prosty układ szafek stojących, wzbo-
gacony dużą ilością szufl ad i sprzę-
tów kuchennych, spełnia głównie 
funkcję użytkową. Centralny punkt 
stanowi monolityczny zestaw pakow-
nych szafek. Równowagą dla nich są 
oszklone, małe witryny, pozwalające 
na ekspozycję klimatycznych, ku-

chennych gadżetów.  

 
W KLIMACIE 

RETRO

sentima_Dziewiąta Symfonia_orzech patyna
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sentima_Dwa 
Szczęścia_dąb cynamon

sentima_Cztery Pory 
Roku_orzech elegant 

sentima_Siódme 
Niebo_olcha miodowa
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sentima_Ósma Pokusa_
wiśnia włoska patyna

sentima_Dziewiętnasty 
Wiek_czereśnia antyczna 
patyna

sentima_Tuzin Róż_wiśnia 
koreańska patyna
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: 

Zmywarka schowana za panelem frontowym 
gwarantuje doskonałe rezultaty zmywania przy 
maksymalnej oszczędności.

Okap wbudowany w szafkę jest dyskretnym, 
a jednocześnie bardzo praktycznym elementem 
wyposażenia kuchni. 

Doceń wyśmienity i wyjątkowy smak porannej 
kawy we własnej kuchni. 

ZABUDOWA

AGD

CIESZ SIE ZAAWANSOWANĄ TECHNOLOGIĄ 
I ELEGANCKIM WZORNICTWEM.
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Wysoka szufl ada 
frontowa w systemie 
Tandembox pozwala 
zagospodarować 
wnętrze szafki zlewo-
zmywakowej zgodnie 
z potrzebami użytkow-
nika. Zastosowanie 
systemu elektrycznego 
otwierania szufl ad 
Servo-Drive zapew-
nia całkowicie auto-
matyczne otwieranie 
szufl ady mocowanej 
do frontu.

Szufl ada Blancosys-
tema zapewnia wy-
godny schowek, który 
pomieści praktyczne 
przedmioty wykorzy-
stywane w kuchni, 
optycznie dostosowana 
do selektora odpa-
dów, bez widocznych 
prowadnic, selektor 
Blancoselect - łatwe 
utrzymanie w czystości, 
możliwość mycia 
w zmywarce.

Szufl ada w szafce zle-
wozmywakowej idealna 
do przechowywania 
środków czystości, 
gąbek, tabletek do 
zmywarki i innych 
akcesoriów.

Specjalny kształt szu-
fl ady zlewozmywakowej 
pozwala maksymalnie 
wykorzystać miejsce 
w szafce i zamontować 
szufl adę bezpośrednio 
pod zlewem.

Funkcjonalnie zapro-
jektowane kosze 
z dopasowanymi 
uchwytami. 
Blancobotton opty-
malnie wykorzystuje 
przestrzeń, nowocze-
sne, harmonĳ ne i funk-
cjonalne wzornictwo. 
Proste w obsłudze 
i utrzymaniu w czystości.

Sortownik na odpady 
Oeko Maxx wstawia-
ny do szufl ad posiada 
specjalnie zaprojek-
towaną ramę, która 
utrzymuje pojemniki. 
Duży, główny pojemnik 
posiada ząbkowany 
pierścień do rozpięcia 
jednego lub dwóch 
worków na śmieci.
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Zastosowanie szufl ady 
wewnętrznej wraz 
z wkładem z tworzywa 
w odcieniu dobranym 
do koloru szufl ady oraz 
wkładu drewnianego 
pozwala podnieść 
organizację wyposaże-
nia szafki, a zarazem 
zachować nowoczesny 
wygląd całego kom-
pletu mebli.

System szufl ad Tan-
dembox Intivo fi rmy 
Blum daje możliwość 
indywidualnego zago-
spodarowania wnętrza 
szufl ady poprzez 
zastosowanie systemu 
listew.

Wykonany z drewna 
bukowego wkład do 
organizacji przecho-
wywania talerzy oraz 
naczyń kuchennych jest 
funkcjonalnym i no-
woczesnym sposobem 
na zagospodarowanie 
wnętrza głębokiej 
szufl ady Intivo fi rmy 
Blum.

Wykonany z litego 
drewna bukowego 
system podziału 
wewnętrznego szufl ady 
nadaje szufl adzie 
konkretną funkcję.

Dzięki zastosowaniu 
w szafkach szufl ad 
zyskujemy 25% do-
datkowej przestrzeni. 
Systemy organizacji 
wewnętrznej szufl ad 
pozwalają na zaplano-
wanie i zagospodaro-
wanie wnętrza szufl ad, 
zgodnie z indywidu-
alnymi potrzebami 
użytkownika.

System organizacji 
wewnętrznej szufl ad 
pozwala przystosować 
szufl adę do przecho-
wywania każdego 
rodzaju zawartości 
dbając o porządek.

_171170
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Dzięki zastosowaniu głębokich szufl ad oraz ich 
wewnętrznej organizacji mamy do dyspozycji spi-
żarnie w centrum pomieszczenia kuchennego.

Funkcjonalne kosze do szafek dolnych uła-
twiają organizację pracy w kuchni, a dzięki 
zastosowaniu prowadnic z pełnym wysuwem 
oraz cichym domykiem czynią ją jeszcze bar-
dziej komfortową.

System Cargo - Blum zapewnia mnóstwo prze-
strzeni na produkty oraz bezpośredni do nich do-
stęp z trzech stron.

 CARGO

KAŻDY ELEMENT DOBRZE URZĄDZONEJ 
KUCHNI JEST WYPOSAŻONY ZGODNIE 

Z POTRZEBAMI I OCZEKIWANIAMI 
UŻYTKOWNIKÓW. DOBRZE WYBRANE 

POZWALAJĄ SIĘ CIESZYĆ GOTOWANIEM, 
JEDZENIEM I ŻYCIEM.
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Jednokomorowy 
zlewozmywak fi rmy 
Franke wraz z wycią-
ganą wylewką ułatwia 
zmywanie naczyń. 

Blancoelon kompak-
towy jednokomorowy 
zlewozmywak z prak-
tyczną i komfortową 
komorą XL. Innowacją 
jest poszerzana po-
wierzchnia ociekacza, 
dzięki przesuwanej 
kratce ociekowej 
ze stali szlachetnej. 
Umieszczona z boku 
listwa na baterię umoż-
liwia zastosowanie 
również w przypadku 
montażu przy oknie.

Głęboka szufl ada 
dolna osadzona na 
froncie kuchennym 
oraz schowana za nim 
szufl ada wewnętrzna 
ułatwia pracę w kuchni.

System szufl ad we-
wnętrznych z wysokim 
frontem jest idealnym 
miejscem do prze-
chowywania zapasów 
spiżarnianych bezpo-
średnio w kuchni.

Zagospodarowanie 
przestrzeni międzyszaf-
kowej do przechowy-
wania swoich ulubio-
nych gatunków win, 
nie stanowi żadnego 
problemu, dzięki za-
stosowaniu specjalnie 
skonstruowanej szafki. 

Listwa wieńcząca szafki 
górnej stanowi piękne 
wykończenie szafek, 
a zarazem wprowa-
dza nastrojowy klimat 
w pomieszczeniu 
kuchennym. Starannie 
dobrane kolory zamy-
kają meble kuchenne 
w jedną całość. 
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W systemie Le Mans 
na każdej z półek 
możemy umieścić 
ciężar 20 kg. Dodat-
kowym atutem półek 
jest antypoślizgowa 
powłoka, zapobiega-
jąca przesuwaniu się 
przedmiotów. 

Le Mans łączy 
w sobie wysoki stopień 
wykorzystania prze-
strzeni z prostym, ale 
bardzo innowacyjnym 
sposobem wysuwania 
półek na zewnątrz. 
Półki mogą być wykoń-
czone chromowanym 
lub srebrnym relingiem.

System Magic-
Corner Comfort 
pozwala na optymalne 
zagospodarowanie 
przestrzeni szafki 
narożnej. Po otwarciu 
drzwiczek na zawiasie 
chwytamy za uchwyt 
ramy i płynnym ruchem 
wyciągamy przednie 
kosze, odchylając je 
w bok. Automatycznie 
tylnie kosze przesuwa-
ją się na ich miejsce. 
Dodatkowo istnieje 
możliwość wysunięcia 
tylnych koszy na ze-
wnątrz na niezależnych 
prowadnicach z cichym 
domykiem. 

Wysoki narożnik 
możemy w całości 
przeznaczyć na szafkę, 
w której zamontujemy 
system czterech półek - 
Le Mans High. 
Wszystkie półki wysu-
wamy z szafki niezależ-
nie od siebie. 

Systemy obrotnic fi rmy 
Peka przeznaczone 
do szafek narożnych 
z frontem na zawia-
sach. Dzięki obrotowej 
karuzeli mamy łatwy 
dostęp do wszystkich 
zmagazynowanych 
produktów i artykułów.

Kosz 3/4 koła do szafki 
narożnej to ekonomiczny 
system optymalnego 
wykorzystania prze-
strzeni narożnej 
w pomieszczeniu 
kuchennym.
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OŚWIETLENIE

FUNKCJONALNE I ENERGOOSZCZĘDNE 
ROZWIĄZANIA OŚWIETLENIA TO 

NIEKONWENCJONALNY SPOSÓB NA 
ODMIANĘ KAŻDEGO WNĘTRZA.
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Oprawa LED spraw-
dzi się zarówno jako 
oświetlenie blatu, 
wnętrza szafek i witryn, 
w kuchni w każdym 
stylu. 

Oświetlenie krawędzi 
szyby doskonale pod-
kreśla półki szklane 
w witrynie, kredensie 
i w innych przeszklo-
nych elementach mebli 
kuchennych! 

Podświetlone dno 
wiszących szafek pełni 
podwójną rolę. 
Równomiernym, moc-
nym światłem oświetli 
blat roboczy oraz wy-
eksponuje przedmioty 
wewnątrz witryny.

Oświetlenie pod 
cokołem to niekonwen-
cjonalny sposób na 
odmianę każdego me-
bla. Spełnia jednocze-
śnie funkcję użytkową 
jak i dekoracyjną. 
Bogata gama zarów-
no kolorów jak i form 
umożliwia wielorakie 
zastosowanie. 

Oprawa LED dedyko-
wana dla wielbicieli 
nowinek technolo-
gicznych, którzy cenią 
przede wszystkim ja-
kość i oszczędność, 
a także troskę o środo-
wisko naturalne. Łączy 
w sobie wiele cennych 
funkcji, dzięki swoim 
walorom doskonale 
spełnia się jako oświe-
tlenie użytkowe, które 
nie ma sobie równych!
Oprawa jest dostępna 
w 2 wybarwieniach: 
antyk, stal drapana. 

Tradycyjna oprawa 
podszafkowa, która 
sprawdza się w każdej 
kuchni. Doskonale 
oświetla blat roboczy, 
a zarazem nadaje 
charakteru i stylu 
meblom. Bogata gama 
kolorów i wbudowany 
na oprawie wygodny 
wyłącznik to niewątpli-
wie atut, który doceni 
każdy użytkownik.
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36th norde avenue
materiał: płyta meblowa, fornir naturalny, drewno
w opcji uchwyty listwowe oraz zintegrowane
8 fornirów: kolory wg wzornika

dąb wenge

32nd malbec avenue
materiał: drewno, płyta fornirowa-
na, szkło
4 kolory: dąb canadian, dąb latte, 
dąb macchiato, dąb kasztanowy

dąb kasztanowy

dąb lattedąb canadian

dąb macchiato

dąb canadian

dąb macchiato

dąb platinum

dąb kasztanowy

dąb latte

sosna biała

sosna tabaco

Doskonale dopasowane zestawienia frontów wykonanych z najwyższej jakości materiałów 
i szkła witryn. Najlepsze zawiasy i szufl ady z systemem cichego zamykania BLUMOTION 
fi rmy BLUM z dożywotnią gwarancją jakości.

kolory frontów capital

37th savana avenue
płyta meblowa, fornir egzotyczny, drewno
w opcji uchwyty listwowe oraz zintegrowane
18 fornirów - kolory wg wzornika matowe lub 
z połyskiem! (fronty z uchwytami L0 i L146 dostępne 
są tylko w wersji matowej)

heban makasar

wenge czarne

mahoń

zebrano bianco

palisander

zebrano nerojesion naturalny heban ammara palisander alpi heban yoruba

dąb lineo dąb legnodąb beaufort dąb siwy

dąb szary wenge amariorzech vesuvio palisander violet

N
O

W
O
ŚĆ
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dąb wenge

dąb canadian

dąb macchiato

dąb platinum

dąb kasztanowy dąb latteheban makasar

wenge czarne

mahoń

zebrano bianco

palisander

zebrano nerojesion naturalny heban ammara palisander alpi heban yoruba

dąb lineo dąb legnodąb beaufort dąb siwy

dąb szary wenge amariorzech vesuvio palisander violet

38th elysee avenue
materiał: MDF, lakier
w opcji uchwyty listwowe oraz 
zintegrowane 
20 lakierów - kolory wg wzornika
matowe lub z połyskiem!

czerwony

bordo

waniliowybiały

bakłażanowy

beżowyszary

jagodowy

szarobrązowy

magnolia

popielaty

zieleń oliwkowa musztardowy

szampańskigrafi towy

zieleń wiosny czarny

szara perła

wrzosowymiodowy

33rd saperavi avenue 
materiał: drewno, płyta fornirowa-
na, szkło
24 forniry: wg wzornika Savana
+ dąb canadian, dąb latte, dąb 
macchiato, dąb platinum, dąb 
kasztanowy, dąb wenge

33rd saperavi avenue 
materiał: MDF, lakier, szkło
20 lakierów - kolory wg wzornika
matowe lub z połyskiem!

N
O

W
O
ŚĆ

43rd luvak avenue
materiał: MDF, lakier
20 lakierów: kolory wg wzornika 
tylko matowe

N
O

W
O
ŚĆ
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kolory frontów capital
Doskonale dopasowane zestawienia frontów wykonanych z najwyższej jakości ma-
teriałów i szkła witryn. Najlepsze zawiasy i szufl ady z systemem  cichego zamykania 
BLUMOTION fi rmy BLUM z dożywotnią gwarancją jakości.
Najbogatsze wyposażenie dodatkowe.

39th candia avenue
materiał: MDF, lakier, fornir 
egzotyczny
1 kolor: czarny połysk + makasar

45th bevely avenue 
materiał: drewno, fornir, MDF
3 kolory: olcha brązowa, olcha 
szara, olcha morena

olcha brązowa

olcha szara

olcha morena

czarny połysk 
+ makasar

N
O

W
O
ŚĆ

N
O

W
O
ŚĆ

34th park avenue 
drewno, fornir, MDF
4 kolory: olcha złota, olcha 
brązowa, olcha szara, olcha 
morena

35th park avenue
drewno, fornir, MDF
1 kolor: czereśnia

czereśniaolcha złota

olcha szara

olcha brązowa

olcha morena
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87th smooth street
materiał: płyta MDF, folia PVC
w opcji uchwyty listwowe
75 kolorów - kolory wg wzornika folii

88th twin street
materiał: płyta MDF, folia PVC
75 kolorów - kolory wg wzornika folii

kolory frontów traffi c
Fronty z nowoczesnych materiałów w klasycznych formach. Zawiasy 
i szufl ady fi rmy BLUM z dożywotnią gwarancją jakości. Najbardziej 
ekonomiczne rozwiązania gwarantujące atrakcyjne ceny.

77th simple street
płyta MDF, folia PVC
75 kolorów - kolory wg wzornika folii

86th secret street
płyta MDF, folia PVC
75 kolorów wg wzornika folii

99th mile street
płyta MDF, folia PVC
75 kolorów wg wzornika folii

dąb canterbury 
jasny

buk roxan

wiśnia włoska

modrzew jasny

olcha miodowa

dąb czesany

czerwony połysk

heban jasny 
połysk

jesion antyczny

wiśnia sakura

wiśnia koreańska

wiśnia portofi no

biały połysk

biały gładki

jabłoń ciemna

zebrano jasne

brzoza syberyjska

akacjadąb sonoma

zebrano ciemne

dąb złotymali wenge

beż

orzech autore

biały canadian

dąb encanto

orzech pamplona

szary

zebrano brąz

śliwa walis

szary połysk

alabaster mat

bordo połysk

dąb cynamon

wiśnia malaga

sosna brązowa

dakar mat

dąb sanremo

dąb wenge magia szary piaskowy 
połysk

dąb sonoma 
ciemny

czarny brąz  
połysk

samoa tik

klon

calvados

jesion messina

szary mali

wanilia połysk

wanilia ciemna

wenge

jesion tabako

orzech srebrny
połysk

melinga czarna

trufl a mat

dąb linara

buk milteberg

shiraz wenge

melanza

modrzew szary brąz mat

czereśnia antyczna lava mat

beż połysk

wiśnia koniak antracyt

czarny mat

orzech elegant zebrano szare

musell mat

czarny połysk pistacja połysk śliwa

moccabakłażan połysk dąb wenge 
magia połysk

_189188
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91st court street
płyta MDF, lakier
20 lakierów - kolory wg wzor-
nika, tylko matowe, tył frontu: 
laminat w kolorze białym

Fronty z nowoczesnych materiałów w klasycznych formach. Zawiasy i szufl ady fi rmy 
BLUM z dożywotnią gwarancją jakości. Najbardziej ekonomiczne rozwiązania gwaran-
tujące atrakcyjne ceny.

kolory frontów traffi c

84th board street
płyta meblowa, laminat
w opcji uchwyty listwowe
7 kolorów: dąb bardolino, dąb 
górski, dąb kamienny, sosna avola 
biała, sosna avola szary brąz, 
wanilia, wenge linea

wanilia

wenge linea

dąb bardolino

dąb górskidąb kamienny

sosna avola biała

sosna avola szary 
brąz

85th play street
płyta meblowa, folia, lakier 
(wysoki połysk), 
w opcji uchwyty listwowe
2 kolory: biały + makasar ice, 
czarny + makasar

85th play street
płyta meblowa, folia, lakier 
(wysoki połysk), 
w opcji uchwyty listwowe
2 kolory: biały + makasar ice, 
czarny + makasar

biały + makasar icebiały

czarny + makasarnitka

zebrawood

81st diona street
płyta meblowa, 
f]olia, lakier
w opcji uchwyty listwowe
1 kolor: wenge

wenge

98th elysee street
materiał: płyta MDF, lakier
20 lakierów - kolory wg wzorni-
ka, matowe lub z połyskiem!, tył 
frontu: laminat w kolorze białym

czerwony

bordo

waniliowy

biały

bakłażanowy

beżowy

szary

jagodowy

szarobrązowy

magnolia

popielaty

zieleń oliwkowa

musztardowyszampański

grafi towy

zieleń wiosny

czarnyszara perła wrzosowymiodowy
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80th frame street
płyta MDF, 
folia PVC
61 kolorów  
wg wzornika folii

dąb canterbury 
jasny

buk roxan

wiśnia włoska

modrzew jasny

olcha miodowa

dąb czesany

jesion antyczny

wiśnia sakura

wiśnia koreańska

wiśnia portofi no

biały gładki

jabłoń ciemna

zebrano jasne

brzoza syberyjska

akacjadąb sonoma

zebrano ciemne

dąb złotymali wenge

beż

orzech autorebiały canadian dąb encanto

orzech pamplona

szary zebrano brąz

śliwa walis

alabaster mat

dąb cynamon

wiśnia malaga

sosna brązowa

dakar mat

dąb sanremo

dąb wenge magia

dąb sonoma 
ciemny

samoa tik

klon

calvados

jesion messina

szary mali

wanilia ciemna

wenge

jesion tabako

melinga czarna

trufl a mat

dąb linara

buk milteberg

shiraz wenge

melanza modrzew szary brąz mat

czereśnia antyczna lava mat wiśnia koniak antracyt

czarny mat

orzech elegant zebrano szare

musell mat

śliwa

mocca

_191190
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Doskonale dopasowane zestawienia drewnianych frontów i szkła witryn. Najlepsze za-
wiasy i szufl ady z systemem cichego zamykania BLUMOTION fi rmy BLUM z dożywotnią 
gwarancją jakości. Najbogatsze wyposażenie dodatkowe.

*lub w kolorach na zamówienie

kolory frontów royal

Strategio Imperor Troniusz Draggo

Gladio Insygnata Artycja

drewno masyw
kasztan jasny

drewno masyw
orzech włoski

drewno masyw
kasztan

drewno, fornir, płyta MDF 
dąb miodowy

drewno, fornir, płyta MDF
wiśnia

Diadema
drewno, fornir, płyta MDF
orzech ciemny

drewno masyw
dąb mokka

drewno masyw
olcha miodowa

dąb bianco dąb ecru dąb macchiato dąb złoty dąb rustikal dąb kasztanowy
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Frigg
drewno masyw
dąb ecru, dąb mokka

Nessa
drewno, fornir, płyta MDF
tulipanowiec

Melos
drewno masyw
brzoza orange

Rubia
drewno masyw
brzoza jasna

Saga
drewno, fornir, płyta MDF 
brąz ciemny

drewno masyw 
marcepan, olcha brązowa

drewno masyw 
olcha orange

drewno masyw
olcha amber

Uwaga:
charakterystyczne dla tego frontu 
są drobne sęczki - jest to zaletą tego 
frontu, a nie jego wadą.

Ambries Camello Elenore

N
O

W
O
ŚĆ
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Fronty z nowoczesnych materiałów w klasycznych formach. Zawiasy i szufl ady fi rmy 
BLUM z dożywotnią gwarancją jakości. Najbardziej ekonomiczne rozwiązania gwaran-
tujące atrakcyjne ceny.

 Dziewiąta Symfonia 
płyta MDF, folia, lakier,
1 kolor:

orzech patyna

Ósma Pokusa 
płyta MDF, folia PVC, lakier
1 kolor:

wiśnia włoska 
patyna

płyta MDF, folia PVC, lakier
1 kolor:

czereśnia 
antyczna 
patyna

Dziewiętnasty Wiek 

kolory frontów sentima

Tuzin Róż
płyta MDF, folia PVC, lakier
1 kolor:

wiśnia koreańska 
patyna 

płyta MDF, folia, lakier
1 kolor:

Trzy Życzenia

olcha miodowa 
patyna

biały gładki beż biały canadian

szary

alabaster 

dakar

wanilia ciemna

trufl a szary brąz

lava

musell

mocca

wiśnia primavera 
patyna

Kantata
płyta MDF, folia, lakier
kolor: wiśnia primavera patyna

N
O

W
O
ŚĆ

Pasjonata
materiały: płyta MDF, 
folia PVC, lakier

N
O

W
O
ŚĆ
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Cztery Pory Roku 
płyta MDF, folia PVC
59 kolorów wg wzornika folii

dąb canterbury 
jasny

buk roxan

wiśnia włoska

modrzew jasny

olcha miodowa

dąb czesany

jesion antyczny

wiśnia sakura

wiśnia koreańska

wiśnia portofi no

biały gładki

jabłoń ciemna

zebrano jasne

brzoza syberyjska

akacjadąb sonoma

zebrano ciemne

dąb złotymali wenge

beż

orzech autore

biały canadian

dąb encanto

orzech pamplona

szary

zebrano brąz

śliwa walisalabaster mat

dąb cynamon

wiśnia malaga

sosna brązowa

dakar mat

dąb sanremo

dąb wenge 
magia

dąb sonoma 
ciemny

samoa tik

klon

calvados

jesion messina

szary mali

wanilia ciemna wenge

jesion tabako trufl a mat

dąb linara

buk milteberg shiraz wenge

melanza modrzew szary brąz mat

czereśnia 
antyczna

lava mat wiśnia koniak

czarny mat

orzech elegant

zebrano szare

musell mat

śliwa

mocca

Kasetta
płyta MDF, folia PVC
59 kolorów wg wzornika folii

Pierwsza Miłość 
płyta MDF, folia PVC
59 kolorów wg wzornika folii

Siódme Niebo 
płyta MDF, folia PVC
59 kolorów wg wzornika folii

Dwa Szczęścia 
płyta MDF, folia PVC
59 kolorów wg wzornika folii

N
O

W
O
ŚĆ
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kolory korpusów capital, traffi c, royal, sentima

kolory blatów capital, traffi c, royal, sentima

biały alpejski

kasztan

czarny

kasztan średnidąb górski

wiśnia elektra

beż jasny

olcha san

jesion

wiśnia portofi no

szampański

dąb amari

wenge

szary grenola

granit złoty

galaxy czarny

dąb górski

volcanotenerife

sosna avola biała

cappucino

metropolitan

wenge klepka merida

arabeska aluminium

dąb kamienny

stare drewno taurus

dąb bardolino dąb lora

pietra beżowa piaskowiec

rattan

galaxy biały

trawertyn

wiśnia primavera

dodatkowo kolekcjia rozszerzona blatów (50 dodatkowych kolorów) o szczegóły zapytaj sprzedawcę
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SIĘGA DO WYSOKOŚCI  82CM + BLAT

SIĘGA DO WYSOKOŚCI  230CM + LISTWA WIEŃCZĄCA

SIĘGA DO WYSOKOŚCI  207CM + LISTWA WIEŃCZĄCA

G-45/95-PV*

G-45/72-PV*

G-45/57-P

G-45/57-PV*

G-60/95-PV*

G-60/72-PV*

G-60/57-P

G-60/57-PV*

G-15/72

D-15/82

G-15/95

G-30/72-P

D-30/82-P

DSM/5-
30/82-2S/S
DST/5-
(DSI/5-)
30/82-2S/S

DSM/5-
30/82-S/3S
DST/5-
(DSI/5-)
30/82-S/3S

DSM/4-
30/82-2S
DST/4-
(DSI/4-)
30/82-2S

DSM/4-
30/82-S/2S
DST/4-
(DSI/4-)
30/82-S/2S

G-30/95-P

G-45/72-P

D-45/82-P

DSM/5-
45/82-2S/S
DST/5-
(DSI/5-)
45/82-2S/S

DSM/5-
45/82-S/3S
DST/5-
(DSI/5-)
45/82-S/3S

DSM/4-
45/82-2S
DST/4-
(DSI/4-)
45/82-2S

DSM/4-
45/82-S/2S
DST/4-
(DSI/4-)
45/82-S/2S

G-45/95-P

G-60/72-P

D-60/82-P

D1SM/5-
60/82-P/S
D1ST/5-
(D1SI/5-)
60/82-P/S

D1SM/5-
45/82-P/S
D1ST/5-
(D1SI/5-)
45/82-P/S

D1SM/5-
30/82-P/S
D1ST/5-
(D1SI/5-)
30/82-P/S

DSM/5-
30/82-S/S
DST/5- (DSI/5-)
30/82-S/S

DST/5-(DSI/5-)
45/82-S/S

DST/5-(DSI/5-)
60/82-S/S

DSM/5-
60/82-2S/S
DST/5-
(DSI/5-)
60/82-2S/S

DSM/5-
60/82-S/3S
DST/5-
(DSI/5-)
60/82-S/3S

DSM/4-
60/82-2S
DST/4-
(DSI/4-)
60/82-2S

DSM/4-
90/82-2S
DST/4-
(DSI/4-)
90/82-2S

DSM/4-
90/82-S/2S
DST/4-
(DSI/4-)
90/82-S/2S

DKSM/4-
4-90/82-2S
DKST/4-
(DSI/4-)
90/82-2S

DSM/4-
60/82-S/2S
DST/4-
(DSI/4-)
60/82-S/2S

G-60/95-P

G-60/72-L/P

G-80/72-L/P

D-60/82-L/P

D-40/82-L/P

DST/5-
90/82-2S/S
DST/5-(DSI/5-)
90/82-2S/S

DSM/5-
90/82-2SV/S*
DST/5-(DSI/5-)
90/82-2SV/S*

DSM/5-
90/82-S/3S
DST/5- (DSI/5-)
90/82-S/3S

DSM/5-
90/82-SV/3S*
DST/5- (DSI/5-)
90/82-SV/3S*

G-60/95-L/P G-90/95-L/P

G-80/95-L/PG-40/95-P

G-90/72-L/P

G-40/72-L/P

D-90/82-L/P

D-80/82-L/P

OCIEKARKI

OCIEKARKI

GC-45/72-P

GC-45/95-P

GC-60/72-P

GC-60/95-P

GC-60/72-L/P

GC-60/95-L/P

GC-90/72-L/P

GC-90/95-L/P

GC-80/72-L/P

GC-80/95-L/P

POD ZLEWOZMYWAK

POD ZLEWOZMYWAK

POD ZLEWOZMYWAK

DKSM/5-
45/82-S/B
DKST/5-
(DKSI/5-)
45/82-S/B

DKSM/5-
60/82-S/B
DKST/5-
(DKSI/5-)
60/82-S/B

DKSM/5-
90/82-S/B*
DKST/5-
(DKST/5-)  
90/82-S/B*

DK-45/82-P DK-60/82-P DK-60/82-L/P DK-80/82-L/P DKK-45/82-M

DST/5-(DSI/5-)
45/82-S

DKK/5-
45/82-M/B 

DST/5-(DSI/5-)
45/82-S P47/S

DK-90/82-L/P DKK-60/82-M

DST/5-(DSI/5-)
60/82-S

DKK/5-
60/82-M/B

DST/5-(DSI/5-)
60/82-S P47/S

bryły szafek nowoczesne

GO-
45/36-O

GO-
60/36-O

GO-
90/36-O

GO-
45/36-OV*

GOA-
45/36-OV*

GOA-
45/36-O

GOA-
50/36-O

GO-
60/36-OV*

GOA-
60/36-OV*

GOA-
60/36-O

GO-
90/36-OV*

GOA-
90/36-OV*

GOA-
90/36-O

GO-
50/36-O

BRW_Senso_kuchnie_2014.indd   198BRW_Senso_kuchnie_2014.indd   198 9/25/13   11:05:13 AM9/25/13   11:05:13 AM



 * SPRAWDŹ DOSTĘPNOŚĆ DLA WYBRANEGO WZORU KUCHNI

- O PEŁNĄ OFERTĘ STANDARDOWYCH SZAFEK POSZCZEGÓLNYCH KUCHNI
   PYTAJ W NASZYCH STUDIACH KUCHENNYCH
 
- JEŻELI POTRZEBUJESZ NIESTANDARDOWYCH SZAFEK, ZROBIMY JE SPECJALNIE 
   DLA CIEBIE

traffi ccapital
32nd malbec avenue
33rd saperavi avenue
34th park avenue
35th park avenue
36th norde avenue
37th savana avenue
38th elysee avenue
39th candia avenue
43rd luvak avenue
45th bevely avenue

77th simple street
80th frame street
81st diona street
84th board street
85th play street
86th secret street
87th smooth street
88th twin street
91st court street
98th elysee street
99th mile street

DNW-
105/82-P

DO ZABUDOWY AGD

GNWU-
60/95-PV*

DNZ-30/82

GNZ-30/95

DNZUF-
30/82-L/L*

GNZU2F-
30/95-LV*

DNW-90/82-
P/P

GNW-60/95-P/P

DNWU-
90/82-P

DNW-
105/82-P

DNW-
120/82-P

DNWUST/5- 
(DNWUSI/5-)
90/82-2S/S

DNWUST/5- 
(DNWUSI/5-)
90/82-S/3S

GNWU-60/95-P

NAROŻNIKI

NAROŻNIKI

GNWU-60/72-PV*

GNZ-30/72

GNZUF-30/72-LV*

GNW-60/72-P/P GNWU-60/72-P

DSWT/5- (DSWI/5-)4
5/207-P/P

D-45/207-
P/P

D-30/207
-C/C

DCX-15/82
-C

DC-30/82
-C

D-45/136
-P

D-45/136
-PV*

DSM/5-45/136-5S
DST/5-(DSI/5-)
45/136-5S

DPSM/5-60/82-S
DPST-(DPSI-)
60/82-S

DL-60/136
-P

DP-60/136
-P/B

DP-60/82-K

DM-60/71 DM-60/57 DM-45/71 DM-45/57

DP45-60/136
-P/B

DNWP-105/136-P/B DNWP-120/136-P/B

DL-60/207-P/P

DL/NT160-60/
207-P/P

DL/NT180-60/
207-P/P

DP-60/207-
P/P

DPP-450-
60/207-P/O

DPP370-
60/207-P/O

DO ZABUDOWY AGD

TROL-60/121 TNZ-30/121 TSM/5
45/121-S/PV*
TST/5-(TSI/5-)
45/121-S/PV*

TSM/5
60/121-S/PV*
TST/5-(TSI/5-)
60/121-S/PV*

TROL5-60/121 TROL5-60/121/56

GOA-60/72-OV/OV*

GOA-60/57-O*

GOA-60/57-OV*

GOA-60/72-OV/O*

GOA-90/72-OV/OV*

GOA-90/57-O*

GOA-90/57-OV*

GOA-90/72-OV/O*

GOA-
60/72-O/O

GOA-
90/72-O/O

DLO-60/230-P/P/O
DL/NT160-60/230-P/P/O
DL/NT180-60/230-P/P/O

DLO-45/230-
P/P/O

GOO-
60/50-O

GP35-
60/43

SIĘGA DO WYSOKOŚCI  136CM + BLAT

DSM/5-45/136
-5SV*
DST/5-(DSI/5-)
45/136-5SV*

_199198
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SIĘGA DO WYSOKOŚCI  82CM + BLAT POD ZLEWOZMYWAK

OCIEKARKI

OCIEKARKI

POD ZLEWOZMYWAK

D-15/82

DSM/5-
15/82-2S/S

G-15/95

G-15/72

D-30/82-P

D1SM/5-
30/82-P/S
D1ST/5-
(D1SI/5-)
30/82-P/S

DSM/5-
30/82-S/S
DST/5-
(DSI/5-)
30/82-S/S

DSM/5-
30/82-2S/S
DST/5-
(DSI/5-)
30/82-2S/S

DSM/5-
30/82-S/3S
DST/5-
(DSI/5-)
30/82-S/3S

D1SM/5-
45/82-P/S
D1ST/5-
(D1SI/5-)
45/82-P/S

DSM/5-
45/82-2S/S
DST/5-
(DSI/5-)
45/82-2S/S

DSM/5-
45/82-S/3S
DST/5-
(DSI/5-)
45/82-S/3S

D1SM/5-
60/82-P/S
D1ST/5-
(D1SI/5-)
60/82-P/S

DSM/5-
60/82-2S/S
DST/5-
(DSI/5-)
60/82-2S/S

DSM/5-
60/82-S/3S
DST/5-
(DSI/5-)
60/82-S/3S

DSM/5-
90/82-2S/S
DST/5-
(DSI/5-)
90/82-2S/S

DSM/5-
90/82-2SV/S
DST/5-
(DSI/5-)
90/82-2SV/S

DBSM/5-
90/82-SV/B*
DBST/5-
(DBSI/5-)
90/82-SV/B*

DSM/5-
90/82-S/3S
DST/5-
(DSI/5-)
90/82-S/3S

DSM/5-90/82-SV/3S
DST/5-(DSI/5-)
90/82-SV/3S

D1SM/5-
60/82-L/P/S
DST/5-
(D1SI/5-)
60/82-L/P/S

DKSM/5-
45/82-S/B
DKST/5-
45/82-S/B

DSY-45/82 DSY-60/82

DKSM/5-
60/82-S/B
DKST/5-
60/82-S/B

G-30/95-P

G-30/72-P

G-30/57-P

D-45/82-P

G-45/95-P

G-45/95-PV

G-45/72-P

G-45/57-P

G-45/72-PV

D-60/82-P

G-60/95-P

G-60/95-PV

G-60/72-P

G-60/57-P

G-60/72-PV

D-60/82-
L/P

D-90/82-
L/P

DK-
45/82-P

DK-
60/82-P

DK-60/82-
L/P

DK-80/82-
L/P

DK-90/82-
L/P

G-60/95-L/P G-90/95-L/P

G-60/72-L/P

G-60/57-L/P G0-45/36-O

G0-45/36-OV

G0-50/36-O G0-60/36-O

G0-60/36-OV

G-90/72-L/P
GC-45/72-P GC-60/72-P GC-60/72-

L/P
GC-80/72-
L/P

GC-90/72-
L/P

GI-5/95-B

GI-5/72-B

GS-45/14-3SGS-30/14-2S

GB/5-90/72-L/P/B*

GB/5-90/72-LV/PV/B*

GBO/5-90/57-OV/B*

GP-30/72/95-P* GC-45/95-P GC-60/95-P GC-60/95
-L/P

GC-80/95
-L/P

GC-90/95
-L/P

DI-5/82-B DB/5-90/82-L/P/B* DBK/5-90/82-
L/P/B*

DST/5-
(DSI/5-)
45/82-S/S

DST/5-
(DSI/5-)
60/82-S/S

SIĘGA DO WYSOKOŚCI  230CM + LISTWA WIEŃCZĄCA

SIĘGA DO WYSOKOŚCI  207CM + LISTWA WIEŃCZĄCA

bryły szafek klasyczne

G-80/72-L/P

D-40/82-L/P

G-80/95-L/PG-40/95-P

G-40/72-L/P

D-80/82-L/P

DKSM/5-
90/82-S/B*
DKST/5-
(DKST/5-)  
90/82-S/B*

DKK-45/82-M

DKK/5-
45/82-M/B 

DKK-60/82-M

DKK/5-
60/82-M/B
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royal sentima
Strategio
Imperor
Troniusz
Draggo
Gladio
Insygnata
Artycja
Diadema
Frigg
Nessa
Melos
Rubia
Saga
Ambries
Camello
Elenore

Pierwsza Miłość
Dwa Szczęścia
Trzy Życzenia
Cztery Pory Roku
Siódme Niebo
Ósma Pokusa
Dziewiąta Symfonia
Tuzin Róż
Dziewiętnasty Wiek
Kantata
Kasetta
Pasjonata

NAROŻNIKI

NAROŻNIKI

DNZU2F-
30/82-L/LU*

DP-60/82-K

DPSM-60/82-S
DPST-(DPSI-)60/82-S

DM-60/71 DM-60/57 DM-45/71 DM-45/57

DNWUST/5-
(DNWUSI/5-)
90/82-2S/S

DNWUST/5-
(DNWUSI/5-)
90/82-S/3S

DNZRF-
30/82-L/LR*

DNW-105/82-P DNW-90/82-P/P DNWU-90/82-P

GNZR-30/95* GNWU-60/95-P
GOO-60/50-O GP35-60/43

GNZ-30/95* GNWU-60/95-PV
DLO-60/230-P/P/O

GNZ-30/72* 

D-45/207-P/P

DSWT/5-
(DSWI/5-)
45/207-P/P

D-30/207-P/P

DCX-15/82-C DC-30/82-C

DL-60/207-P/P
DL/NT160-60/207-P/P
DL/NT180-60/207-P/P

DP-60/207-P/P

GNWU-60/72-PV

DO ZABUDOWY AGD

GNZRF-30/95-LRV*

GNZU2F-30/95-LUV*

GNWU-60/72-PGNW-60/72-P/PGNZR-30/72* GNZRF-30/72-LRV* 

GNZU2F-30/72-LUV* 

DNZ-30/82    

DNZR-30/82

DO ZABUDOWY AGD

 * SPRAWDŹ DOSTĘPNOŚĆ DLA WYBRANEGO WZORU KUCHNI

- O PEŁNĄ OFERTĘ STANDARDOWYCH SZAFEK POSZCZEGÓLNYCH KUCHNI
   PYTAJ W NASZYCH STUDIACH KUCHENNYCH
 
- JEŻELI POTRZEBUJESZ NIESTANDARDOWYCH SZAFEK, ZROBIMY JE SPECJALNIE 
   DLA CIEBIE

DNW-105/82-P DNW-120/82-P

DPP-450-60/207-P/O DPP370-60/207-P/O

_201200
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szafki dolne
z szufl adami
w podziale na 4

szafki dolne
z szufl adami
w podziale na 5

* wysokości szafek dostępne w kuchniach Strategio, Troniusz i Imperor (grupa Royal)
wymiary podane są w centymetrach w zaokrągleniu do pełnych wartości wysokości szafek dolnych, wysokiej oraz średniej zabudowy 
podane są razem z 10 cm cokołem część cokołową szafek można zwiększyć do 15 cm (o 5 cm większa będzie wówczas całkowita 
wysokość szafek)

82

23
0

95

14 (1
5*

)

36

72

12
1

82

13
6 

(1
43

*)

82 82

20
7

57
 (5

4*
)

wysokości szafek
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Black Red White S.A.: 23-400 Biłgoraj, ul.Krzeszowska 63 Polska
Dział Obsługi Klienta: tel.: +48 84 68 50 202, fax: +48 84 68 50 290

W ramach stałego udoskonalania produktów zgodnie z wymogami rynkowymi i prawnymi producent BLACK RED WHITE S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnej chwili zmian
konstrukcyjnych w oferowanych meblach, nie zmieniając ich ogólnego charakteru. Wszystkie meble prezentowane w katalogu sprzedawane są w paczkach do samodzielnego montażu. Tylko prawidłowy, czyli zgodny 
z instrukcją, montaż mebli gwarantuje osiągnięcie satysfakcji z ich użytkowania. Prezentowana w katalogu oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ograniczenia wynikające z techniki 
druku, kolory reprodukowane w katalogu mogą się różnić od rzeczywistych kolorów oferowanych mebli. Wykorzystane na zdjęciach dekoracje nie są wliczone w cenę mebli. Wszystkie dane zawarte w katalogu obowiązują 
w miesiącu oddania do druku (10/13). Podane wymiary mebli mogą ulec nieznacznej zmianie. Wszystkie podane wymiary są wymiarami zewnętrznymi (uwzględniają zwieńczenia). Uwaga: jeżeli nie jesteś już zaintereso-
wany tym katalogiem, nie wyrzucaj go. Podaruj ten katalog innym zainteresowanym. W ten sposób przyczynisz sie do ochrony środowiska naturalnego.

www.brw.com.pl
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