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Wisząca kolekcja mebli łazienkowych Cler kierowana jest przede wszystkich do 
niewielkich łazienek lub toalet, w których nie ma miejsca na standardowe zestawy 
meblowe. To niewielkie, ale ergonomiczne meble, zaprojektowane tak, aby do 
maksimum wykorzystać bardzo ograniczoną przestrzeń. Bardzo prosta bryła, 
pozbawiona klasycznych uchwytów, które zostały zastąpione dobrze wyprofilowanymi 
żłobieniami, a całości dopełniają siłowniki w szafkach uchylnych. To bezpieczne, 
nowoczesne i praktyczne rozwiązanie. Myślą przewodnią projektu jest estetyczna 
funkcjonalność. Mimo niewielkich wymiarów, szafki z tej linii zmieszczą nawet wysokie 
pojemniki z kosmetykami. To zasługa odpowiednio zaprojektowanych drzwiczek, 
które po uchyleniu zapewniają wygodny dostęp do całej przestrzeni w szafce. 
Wszystkie elementy zestawu są odporne na wilgoć. Pokryta folią meblową płyta MDF 
zapewnia przedłużony okres eksploatacyjny oraz trwałość efektów estetycznych. 
Seria Cler dostępna jest w wielu kolorach. Jednokolorowe meble wykończone są 
na wysoki połysk, co dodaje im uroku, a także pozwala optycznie rozjaśnić łazienkę.

Szafka wisząca CLR-B-W30/50, szafka pod umywalkę CLR-B-U50/25,
umywalka dolomitowa LINNEA 500P/L, lustro ALU-50/80.

Blat pod umywalkę CLR-B-B55/27, umywalka dolomitowa  
UMJ-400x220 KLIF, lustro w ramie aluminiowej ALU-50/80.

Szafka pod umywalkę CLR-C-U40/22,
umywalka dolomitowa RUTH 400P biała.

Szafka pod umywalkę CLR-C-U40/22, umywalka dolomitowa Cler-40/22 biała, lustro ALUC-
40/80.

Szafka pod umywalkę CLR-C-U40/22,
umywalka dolomitowa RUTH 400P czarna.

Szafka CLR-CZ-W30/50, szafka CLR-CZ-U50/25, umywalka LINNEA 500P/L, lustro ALC-50/80.

Szafka wisząca CLR-CZ-W30/50.

Szafka CLR-CZ-U50/25, umywalka LINNEA 500P/L.
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Szafka pod umywalkę
CLR-B-U40/22 (biała)
CLR-C-U40/22 (czarna)
CLR-CZ-U40/22 (czerwona)
CLR-S-U40/22 (szara)
CLR-SE-U40/22 
(sonoma eiche natur)
CLR-SO-U40/22 (santana oak)
CLR-SP-U40/22 (sheffield perlgrau)
wymiary: 34 x 40 x 22 cm

Umywalka dolomitowa
Cler-40/22 biała
Cler-40/22 czarna
Cler-40/22 czerwona
Cler-40/22 szara
wymiary: 7,5 x 40 x 22 cm

Szafka pod umywalkę
CLR-B-U40/22 (biała)
CLR-C-U40/22 (czarna)
CLR-CZ-U40/22 (czerwona)
CLR-S-U40/22 (szara)
CLR-SE-U40/22 
(sonoma eiche natur)
CLR-SO-U40/22 (santana oak)
CLR-SP-U40/22 (sheffield perlgrau)
wymiary: 34 x 40 x 22 cm

Umywalka dolomitowa
RUTH 400P biała
RUTH 400P czarna
wymiary: 10 x 40 x 22 cm

Szafka pod umywalkę
CLR-B-U50/25 (biała)
CLR-C-U50/25 (czarna)
CLR-CZ-U50/25 (czerwona)
CLR-S-U50/25 (szara)
CLR-SE-U50/25 
(sonoma eiche natur)
CLR-SO-U50/25 (santana oak)
CLR-SP-U50/25 (sheffield perlgrau)
wymiary: 34 x 50 x 25 cm

Umywalka dolomitowa
LINNEA 500P/L biała
wymiary: 2,5 x 50 x 25 cm

Blat pod umywalkę
CLR-B-B55/27 (biały)
CLR-C-B55/27 (czarny)
CLR-CZ-B55/27 (czerwony)
CLR-S-B55/27 (szary)
CLR-W-B55/27 (wenge)
wymiary: 14,3 x 50 x 27 cm

Umywalka dolomitowa
UMJ-400x220 KLIF biała
wymiary: 3 x 40 x 22 cm

Szafka wisząca
CLR-B-W30/50 (biała)
CLR-C-W30/50 (czarna)
CLR-CZ-W30/50 (czerwona)
CLR-S-W30/50 (szara)
CLR-SE-W30/50 
(sonoma eiche natur)
CLR-SO-W30/50 (santana oak)
CLR-SP-W30/50 (sheffield perlgrau)
wymiary: 50 x 30 x 20 cm

Szafka CLR-SE-U50/25 + umywalka LINNEA 500P/L, lustro ALU-50/80, szafka wisząca CLR-SE-W30/50.

Szafka pod umywalkę CLR-SP-U40/22 + umywalka Cler-40/22 biała, lustro ALU-40/80.

Szafka CLR-SO-U40/22 + umywalka Cler-40/22 
biała.

Szafka CLR-S-U40/22 + umywalka Cler-40/22 biała, lustro ALU-40/80.

Blat pod umywalkę CLR-S-B55/27 + umywalka UMJ-400x220 KLIF.

Szafka pod umywalkę CLR-S-U40/22 + umywalka Cler-40/22 
antracytowa.

Szafka CLR-SO-U50/25 + umywalka LINNEA 
500P/L.

Szafka wisząca CLR-SP-W30/50.


