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Spis treści
Pomieszczenie jednocześnie intymne i reprezentacyjne, wykończone z niezwykłą
starannością i zawsze wyjątkowe. Miejsce, w którym można się odprężyć po całym dniu
pracy, a także z energią wejść w kolejny dzień. Łazienka, bo o niej mowa, wymaga niezwykle
precyzyjnego zaplanowania i poświęcenia projektowi wielkiej uwagi. Niezależnie od
tego jednak, jak bardzo postarasz się przy wyborze ceramiki czy armatury albo płytek
ceramicznych, bez idealnych mebli cały projekt będzie najwyżej przeciętny.
Zapraszamy do przejrzenia najnowszego katalogu mebli łazienkowych Gante stworzyliśmy różnorodne projekty, które mają dwie wspólne cechy: najwyższej próby
materiały oraz bardzo staranne wykonanie. Dbając od walory estetyczne, nie zapominaliśmy
przy projektowaniu o funkcjonalności, dlatego niezależnie od tego, co było inspiracją do
stworzenia konkretnej linii, imperatywem naczelnym pozostawało zapewnienie pełnej
użyteczności i oryginalnej estetyki. Gante to szyk, elegancja i ponadczasowe piękno. To
produkty dla wymagających Klientów, którzy nie uznają kompromisów w kwestii jakości i
poszukują indywidualnych rozwiązań do swoich wnętrz.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby spośród wielu dostępnych na rynku materiałów,
wybrać te, które zapewnią wieloletnią bezproblemową eksploatację i zachowają znakomity
wygląd nawet w łazience o wymagającym mikroklimacie. Nowoczesne metody obróbki
i bardzo precyzyjne procesy technologiczne w połączeniu z niezwykłymi projektami
dopełnią aranżacje w każdym stylu. Jesteśmy głęboko przekonani, że meble z naszego
katalogu zaspokoją Twoje wszystkie potrzeby- właśnie w tym celu zostały one stworzone!
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seria ANTIC
Szafka pod umywalkę ANT-B-U80/50,
umywalka ceramiczna CLASSIC 55.

Szafka pod umywalkę ANT-B-U100/50,
umywalka ceramiczna CLASSIC 55.

Regał wysoki ANT-B-RW, szafka pod umywalkę ANT-B-U65/50, umywalka
ceramiczna CLASSIC 55, lustro ANT-B-L67/80, szafka wisząca ANT-B-W45/72.

Regał wysoki ANT-B-RW, szafka ANT-B-U100/50, umywalka ceramiczna CLASSIC 55, lustro ANT-B-L102/65.

ANTIC

Antic to meble łazienkowe, których wykończenia powstały pod wpływem inspiracji
dawnymi wnętrzami. Biały kolor płyt meblowych doskonale współgra z niezbyt
głębokimi frezami dekoracyjnymi o symetrycznym układzie. Meble z tej kolekcji
przywodzą na myśl styl rustykalny, ale doskonale dopasują się również do aranżacji
utrzymanych w stylu toskańskim lub prowansalskim, a na tym nie koniec. Białe,
matowe wykończenie uzyskane dzięki folii strukturalnej ma swój nieodparty urok,
a w połączeniu z grafitowymi blatami i stylizowanymi uchwytami nie jest wcale
surowe, ale też nieprzesadnie dekoracyjne. Meble z serii Antic na pewno przyciągają
uwagę, ale nie są nachalne - nie pozwalają o sobie zapomnieć, ale się nie narzucają.
To wytworne projekty o przepięknej proweniencji i subtelnym charakterze.

Szafka pod umywalkę ANT-B-U80/50,
umywalka ceramiczna CLASSIC 55.

Meble łazienkowe Antic nawiązują wyglądem do dawnych rozwiązań stylistycznych
o ponadczasowej urodzie, ale wykonane są z bardzo nowoczesnych materiałów, co
pozwala połączyć to, co najpiękniejsze z tym, co najbardziej przydatne. Odporna
na wilgoć płyta MDF wykończona przepiękną folią strukturalną gwarantuje
maksymalną trwałość mebli w każdych warunkach. Boczne frezowane listwy są
ozdobą mebli i pełnią jednocześnie funkcję nóżek w szafkach podumywalkowych i
regałach, a stylizowane uchwyty i zawiasy podkreślają antyczny charakter kolekcji.
Jest to zatem rozwiązanie, które zadowoli nawet najbardziej wymagających
klientów, którzy potrafią docenić autentyczne piękno.
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Szafka wisząca ANT-B-W45/72.
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seria ANTIC
Szafka pod umywalkę
ANT-B-U65/50 (biała/blat grafitowy)
ANT-N-U65/50 (biała/blat brązowy)
wymiary: 82 x 67 x 50 cm

Szafka pod umywalkę
ANT-B-U80/50 (biała/blat grafitowy)
ANT-N-U80/50 (biała/blat brązowy)
wymiary: 82 x 82 x 50 cm

Szafka pod umywalkę
ANT-B-U100/50 (biała/blat grafitowy)
ANT-N-U100/50 (biała/blat brązowy)
wymiary: 82 x 102 x 50 cm

Umywalka ceramiczna
CLASSIC 55
wymiary: 1,5 x 55 x 45 cm

Umywalka ceramiczna
CLASSIC 55
wymiary: 1,5 x 55 x 45 cm

Umywalka ceramiczna
CLASSIC 55
wymiary: 1,5 x 55 x 45 cm

Szafka wisząca
ANT-B-W45/72 (biała)
wymiary: 72 x 45 x 20 cm

Regał wysoki
ANT-B-RW (biały/blat grafitowy)
ANT-N-RW (biały/blat brązowy)
wymiary: 153 x 47 x 33,5 cm

Lustro
ANT-B-L67/80 (białe)
wymiary: 80 x 67 cm
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Wieszak stojący wysoki
ANT-B-WW (biały)
wymiary: 172 x 35 x 35 cm

Lustro
ANT-B-L82/65 (białe)
wymiary: 65 x 82 cm

Lustro
ANT-B-L102/65 (białe)
wymiary: 65 x 102 cm
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seria ANTIC
Szafka pod umywalkę ANT-N-U80/50 + umywalka ceramiczna CLASSIC 55.

Szafka pod umywalkę ANT-N-U80/50 + umywalka ceramiczna CLASSIC 55.

Regał ANT-N-RW, szafka pod umywalkę ANT-N-U100/50 + umywalka ceramiczna CLASSIC 55, lustro ANT-B-L102/65.

Szafka pod umywalkę ANT-N-U100/50 + umywalka ceramiczna CLASSIC 55.
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Dwa regały ANT-N-RW, szafka pod umywalkę ANT-N-U80/50 + umywalka ceramiczna CLASSIC 55, lustro ANT-B-L82/65.
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seria ARGENTO

Regał wysoki ARG-C-RW, szafka pod umywalkę ARG-C-U80/45,
umywalka THEA 600C, lustro w ramie aluminiowej ALU-80/65.

ARGENTO

Szafka pod umywalkę ARG-C-U80/45 + umywalka dolomitowa THEA 600C.
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Argento to seria nowoczesnych mebli łazienkowych wykończonych w
klasyczny sposób. Połączenie koloru naturalnego, jasnego drewna oraz
gładkiej bieli bądź matowej czerni frontów meblowych jest prostym i
eleganckim rozwiązaniem. Meble z tej serii mają proste bryły, których nie
zakłócają nawet uchwyty meblowe, zastąpione systemem push-open,
pozwalającym na otwarcie drzwi i szuflad przez ich delikatne przyciśnięcie
oraz ciche domykanie w każdych warunkach. Uzupełnieniem linii jest
nablatowa umywalka z dolomitu, którego delikatny połysk znakomicie
pogłębia odbiór matowego wykończenia blatu. Efekt jest nienachalny,
stonowany, ale dopracowany i niemożliwy do podrobienia. Kontrastowy
rysunek słojów drewna dodaje elegancji i ciepła, natomiast biel pozwala
optycznie rozjaśnić łazienkę i sprawia, że staje się ona czystsza i prostsza.
Ukłonem w stronę nowoczesnego wyglądu są wydłużone, boczne ściany
regału oraz podstawa i blat szafki, których wymiary delikatnie wykraczają
poza bryłę podstawową, wnosząc odrobinę napięcia w elegancką symetrię.

Seria mebli Argento jest również jedną z najbardziej nowatorskich pod względem
technicznym. System push-open to ekskluzywne rozwiązanie, które z powodzeniem
zastępuje klasyczne prowadnice i eliminuje potrzebę stosowania uchwytów.
Równocześnie w szafce zaprojektowany został syfon umywalkowy, który zajmuje
tak niewiele miejsca, iż nie ma potrzeby tworzenia wcięcia w dnie szuflady. Syfon
znajduje się z tyłu za szufladami. Dzięki temu zmieściła się w niej elegancka
przegroda na kosmetyki oraz dwa metalowe chromowane koszyki pozwalające
zachować porządek w każdych warunkach. Jednocześnie zastosowane zostały
najwyższej klasy okleiny meblowe, które znakomicie chronią płytę przed wilgocią,
a dzięki brakowi przykręcanych uchwytów zasłaniają ją całkowicie, pozbawiając
osłonę słabych punktów. Zawiasy i prowadnice szuflad zostały wykonane z
wysokiej jakości materiału, który zapewnia całkowicie bezproblemową obsługę
przez maksymalnie długi czas. Projekty zostały przygotowane po analizie
ergonomicznej, zatem meble te spełniają nie tylko najwyższe normy estetyczne,
ale również wszelkie oczekiwania co do wygody użytkowania.

11

seria ARGENTO
Szafka ARG-B-U80/45 + umywalka THEA 600C.

Szafka ARG-B-U80/45 + umywalka THEA 600C.

Zarówno szuflady w szafce jak i drzwiczki w regale zostały
wyposażone w bezuchwytowy system otwierania „push open” otwieranie poprzez lekkie naciśnięcie frontów.

Regał wysoki ARG-S-RW, szafka pod umywalkę ARG-S-U80/45 + umywalka dolomitowa THEA 600C, lustro w ramie aluminiowej ALU-80/65.

Szafki pod umywalkę z tej serii są
sprzedawane w komplecie z syfonem.

Szafka pod umywalkę
ARG-B-U80/45 (białe fronty)
ARG-C-U80/45 (czarne fronty)
ARG-S-U80/45 (szary korpus)
wymiary: 52 x 80 x 45 cm
Umywalka dolomitowa
THEA 600C
wymiary: 7,8 x 60 x 38 cm

Regał wysoki
ARG-B-RW (białe fronty)
ARG-C-RW (czarne fronty)
ARG-S-RW (szary korpus)
wymiary: 175 x 40 x 31,5 cm

Regał wysoki ARG-B-RW - system otwierania „push open”.
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seria BONITA

Regał BON-B-RW, szafka BON-B-U100/35/2,
umywalka ceramiczna LYRA-100, lustro ALUC-100/65.

Szafka pod umywalkę BON-B-U80/35/2 +
umywalka ceramiczna LYRA-80.

Dwa regały BON-C-RW, szafka pod umywalkę BON-C-U80/35/2, umywalka ceramiczna LYRA-80,
lustro w czarnej ramie aluminiowej ALUC-80/60.

BONITA
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Bonita to nowoczesne meble łazienkowe, które pod względem estetycznym stanowią
prawdziwy przełom: łączą obłe kształty umywalki nablatowej z kubistyczną bryłą
szafek. Całość stanowi doskonałą jedność między innymi dzięki przeniesieniu linii
umywalki na frezy, które zastępują w tej linii uchwyty meblowe, sprawiając, że
jest to znakomita propozycja dla minimalistycznych łazienek z charakterem. Linia
Bonita jest dostępna w dwóch podstawowych wariantach kolorystycznych: białym
i czarnym. Precyzyjnie wykończone płyty meblowe są idealnie spasowane, dzięki
czemu nic nie zakłóca geometrycznej symetrii, stanowiącej idealną podstawę
klasycznych, prostych aranżacji. W nowoczesnych wnętrzach zaś szczególnie cenne
jest usunięcie uchwytów oraz wyraziste, proste, czytelne linie. Meble łazienkowe z
serii Bonita dzięki prostej bryle podstawowej przyciągają uwagę jedynie starannością
i wysublimowaną prostotą. Zachowanie klasycznej bryły pozwala na zapewnienie
maksymalnej wygody korzystania z pojemnego wnętrza mebli z linii Bonita, a precyzja
wykonania i przemyślane systemy łączenia elementów meblowych gwarantują
olbrzymią wytrzymałość i stabilność. Szuflady w szafce i drzwi w regale są wyposażone
w system cichego domykania. Przestrzeń użytkowa została podzielona w szafce na
dwie wygodne, pojemne szuflady, a w regale na kilka półek ukrytych za dwojgiem
drzwi. Do wykonania mebli wykorzystane zostały spójne płyty meblowe oraz okleiny
wykończeniowe o podwyższonej odporności na zarysowania i działanie wilgoci. Jest
to materiał całkowicie niewrażliwy na promieniowanie UV, a więc kolor nie zmienia
się z czasem. Wnętrza mebli wykończone są z dużą precyzją, brak tu jakichkolwiek
nieosłoniętych powierzchni, dzięki czemu ryzyko wypaczenia pod wpływem wilgoci jest
bliskie zeru. Meble łazienkowe Bonita zostały zaprojektowane z myślą o osobach, które
szukają dopracowanych i nowoczesnych, ale stonowanych rozwiązań estetycznych,
zapewniających maksymalną funkcjonalność.

Szafka pod umywalkę BON-C-U80/35/2 +
umywalka ceramiczna LYRA-80.

Szafka pod umywalkę
BON-B-U80/35/2 (biała)
BON-C-U80/35/2 (czarna)
wymiary: 51 x 75 x 35 cm

Szafka pod umywalkę
BON-B-U100/35/2 (biała)
BON-C-U100/35/2 (czarna)
wymiary: 51 x 95 x 35 cm

Umywalka ceramiczna
LYRA-80
wymiary: 10,5 x 80 x 48 cm

Umywalka ceramiczna
LYRA-100
wymiary: 10,5 x 100 x 48 cm

Szafka pod umywalkę BON-C-U100/35/2 +
umywalka ceramiczna LYRA-100.

Regał wysoki
BON-B-RW (biały)
BON-C-RW (czarny)
wymiary: 155 x 45 x 32 cm

Szafki pod umywalkę z tej serii są
sprzedawane w komplecie z syfonem.
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seria CASSINI
Szafka CAS-B-U80/39 + umywalka ceramiczna LISA-650/450.

Szafka CAS-B-U80/39 + umywalka ceramiczna LISA-650/450.
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CASSINI

Dwa regały CAS-B-RW, szafka CAS-B-U80/39,
umywalka ceramiczna LISA-650/450, lustro ALUC-80/60.

Cassini to kwintesencja wystawnej elegancji. Linia ta w wyraźny i bezkompromisowy
sposób nawiązuje do klasycznych kanonów piękna, eksponując prostotę barw, kształtów
i materiałów, jednocześnie jednak przykuwając uwagę nowoczesnym wykończeniem.
Cechą specyficzną tej serii są bardzo grube blaty wykończone laminatem imitującym
marmur oraz umieszczone na blatach białe, ceramiczne umywalki, które tworzą
doskonały kontrast z blatami. Całość bazuje na klasycznym pięknie prostopadłościanów,
które są jednocześnie najbardziej funkcjonalnymi bryłami - łatwe do dopasowania,
uniwersalne, estetyczne, a jednocześnie dające spore możliwości personalizacji
wnętrza. Seria mebli łazienkowych Cassini została zaprojektowana w taki sposób,
aby z mocno już wyeksploatowanych, ale wciąż mających spory potencjał, kanonów
klasycznych, wydobyć pewne ich cechy szczególne, które w idealny sposób podkreślają
niepowtarzalny charakter pozornie prostych wnętrz.
W parze z niecodzienną estetyką idzie również olbrzymia funkcjonalność. Zarówno
szafki z umywalkami, jak i regały są bardzo pojemne. Ergonomiczny rozstaw półek,
pojemne, szerokie szuflady i duża przestrzeń dostępna wewnątrz mebli to ich olbrzymie
atuty. Zamiast klasycznych uchwytów w serii Cassini zastosowano uchwyty żłobione,
które nie tylko efektownie wyglądają, ale zapewniają bardzo duży komfort. Zarówno
drzwi, jak i szuflady, standardowo wyposażone są w system cichego domykania,
natomiast do wykończenia wszystkich powierzchni wykorzystane zostały najwyższej
jakości materiały. Korpusy wykonane są z płyty MDF foliowanej, natomiast do
wykończenia blatów wykorzystano laminaty najwyższej jakości, zapewniające pełną
wodoodporność oraz maksymalną ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Regał wysoki CAS-B-RW.

Szafka CAS-B-U100/50 + umywalka ceramiczna MITA 3065.

Regał CAS-B-RW, szafka CAS-B-U100/39 + umywalka ceramiczna LISA-650/450,
lustro w czarnej ramie aluminiowej ALUC-100/65.

Blat w serii Cassini.
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Regał wysoki CAS-B-RW, szafka CAS-B-U100/50, umywalka ceramiczna MITA 3065, lustro ALUC-100/65.

Szafka pod umywalkę
CAS-B-U100/39 (biała)
wymiary: 51 x 100 x 39 cm

Umywalka ceramiczna
LISA-650/450
wymiary: 4 x 65 x 45 cm

Umywalka ceramiczna
LISA-650/450
wymiary: 4 x 65 x 45 cm

Szafka pod umywalkę
CAS-B-U100/50 (biała)
wymiary: 51 x 100 x 50 cm

Szafka pod umywalkę
CAS-B-U120/50C (biała)
wymiary: 51 x 120 x 50 cm

Umywalka ceramiczna
MITA 3065
wymiary: 10 x 65 x 45 cm

Umywalka ceramiczna
MITA 3065
wymiary: 10 x 65 x 45 cm

seria CASSINI

Szafka pod umywalkę
CAS-B-U80/39 (biała)
wymiary: 51 x 80 x 39 cm

Szafka pod umywalkę
CAS-B-U120/39C (biała)
wymiary: 51 x 120 x 39 cm
Umywalka ceramiczna
LISA-650/450
wymiary: 4 x 65 x 45 cm

Szafka CAS-B-U100/50 + umywalka ceramiczna MITA 3065.
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Regał wysoki
CAS-B-RW (biały)
wymiary: 143,5 x 40 x 32 cm

Szafka CAS-B-U100/39 + umywalka ceramiczna LISA-650/450.
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seria CLER
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 ALUC40/80.

CLER

Szafka wisząca CLR-B-W30/50, szafka pod umywalkę CLR-B-U50/25,
umywalka dolomitowa LINNEA 500P/L, lustro ALU-50/80.
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Szafka pod umywalkę CLR-C-U40/22,
umywalka dolomitowa RUTH 400P czarna.

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

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-CZ-W30/50.

Szafka CLR-CZ-U50/25, umywalka LINNEA 500P/L.

Szafka CLR-CZ-W30/50, szafka CLR-CZ-U50/25, umywalka LINNEA 500P/L, lustro ALC-50/80.
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seria CLER
Blat pod umywalkę CLR-S-B55/27 + umywalka UMJ-400x220 KLIF.

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

Szafka CLR-SE-U50/25 + umywalka LINNEA 500P/L, lustro ALU-50/80, szafka wisząca CLR-SE-W30/50.
Szafka CLR-S-U40/22 + umywalka Cler-40/22 biała, lustro ALU-40/80.
Szafka pod umywalkę CLR-SP-U40/22 + umywalka Cler-40/22 biała, lustro ALU-40/80.

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.
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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

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

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

Umywalka dolomitowa
RUTH 400P biała
RUTH 400P czarna
wymiary: 10 x 40 x 22 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
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seria DIAMOND
Szafka pod umywalkę DMD-B-U60/48
+ umywalka UM-600C LUCIA.

Regał wysoki DMD-B-RW, szafka pod umywalkę
DMD-B-U60/48 + umywalka UM-600C LUCIA,
lustro w ramie aluminiowej ALU-60/80,
szafka wisząca DMD-B-W60/72.

Szafka pod umywalkę DMD-B-U120/48C + umywalka UM-1200C LUCIA.

DIAMOND

Regał wysoki DMD-B-RW, szafka pod umywalkę
DMD-B-U100/48, umywalka UM-1000C LUCIA,
lustro ALU-100/65, szafka wisząca DMD-B-W30/72.
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Seria Diamond to kwintesencja nowoczesnego designu zastosowana w
projektowaniu mebli łazienkowych. Bardzo proste bryły w połączeniu
ze schowanymi, niepsującymi symetrii uchwytami, które odbijają się od
lustrzanej wstawki tworząc efekt 3D, doskonale odpowiadają kryteriom
nowoczesnych aranżacji wnętrz. Projekty mebli Diamond zostały opracowane
tak, aby w prostej formie zawrzeć niezwykłe piękno idealnie równych linii,
gładkiej powierzchni i doskonałych wykończeń. Ta kolekcja mebli dostępna
jest w białej, czarnej lub szarej wersji kolorystycznej. Meble Diamond
pozwalają ze smakiem zaaranżować łazienkę, dokonać śmiałego połączenia
elementów o pozornie różnym charakterze w całość o niepowtarzalnym
uroku. Ze względu jednak na to, że podstawą do stworzenia projektów były
najprostsze bryły, meble Diamond świetnie dopasują się także do wykończeń
klasycznych, które dzięki nim staną się nieco świeższe i odważniejsze.
Nowoczesne meble wymagają nowoczesnych materiałów. Takich też użyliśmy
- bardzo wytrzymałe, odporne na wilgoć płyty MDF w połączeniu z doskonale
przylegającą połyskową folią meblową pozwoliły na stworzenie idealnych,
bardzo precyzyjnych wykończeń. Efektem są meble, które znakomicie spiszą
się w łazience, przez lata nie tracąc ani funkcjonalności, ani doskonałego
wyglądu. Przestronne, dobrze zaprojektowane, wyposażone w praktyczne
półki i pojemne szuflady stanowią znakomite uzupełnienie każdej aranżacji.
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seria DIAMOND
Regał wysoki DMD-C-RW, szafka pod umywalkę DMD-C-U120/48 + umywalka podwójna UM-1200D LUCIA, lustro w ramie aluminiowej ALU-120/65.

Regał wysoki DMD-C-RW, szafka DMD-C-U60/48 + umywalka UM-600C LUCIA czarna, lustro ALUC-60/80, szafka wisząca DMD-C-W30/72.

Szafka pod umywalkę DMD-C-U80/48,
umywalka UM-800C LUCIA czarna,
lustro w ramie aluminiowej ALUC-60/80,
szafka wisząca DMD-C-W60/72.

Szafka pod umywalkę DMD-C-U100/48
+ umywalka UM-1000C LUCIA
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Szafka pod umywalkę
DMD-B-U80/48 (biała)
DMD-C-U80/48 (czarna)
DMD-S-U80/48 (szara)
wymiary: 40 x 80 x 48 cm

Szafka pod umywalkę
DMD-B-U100/48 (biała)
DMD-C-U100/48 (czarna)
DMD-S-U100/48 (szara)
wymiary: 40 x 100 x 48 cm

Umywalka dolomitowa
UM-600C LUCIA biała
UM-600C LUCIA czarna
wymiary: 4 x 60 x 48 cm

Umywalka dolomitowa
UM-800C LUCIA biała
UM-800C LUCIA czarna
wymiary: 4 x 80 x 48 cm

Umywalka dolomitowa
UM-1000C LUCIA biała
UM-1000C LUCIA czarna
wymiary: 4 x 100 x 48 cm

Szafka pod umywalkę
DMD-B-U120/48C (biała)
DMD-C-U120/48C (czarna)
DMD-S-U120/48C (szara)
wymiary: 40 x 120 x 48 cm

Szafka pod umywalkę
DMD-B-U120/48 (biała)
DMD-C-U120/48 (czarna)
DMD-S-U120/48 (szara)
wymiary: 40 x 120 x 48 cm

Umywalka dolomitowa
UM-1200C LUCIA biała
UM-1200C LUCIA czarna
wymiary: 4 x 120 x 48 cm

Umywalka dolomitowa
UM-1200D LUCIA biała
UM-1200D LUCIA czarna
wymiary: 4 x 120 x 48 cm

seria DIAMOND

Szafka pod umywalkę
DMD-B-U60/48 (biała)
DMD-C-U60/48 (czarna)
DMD-S-U60/48 (szara)
wymiary: 40 x 60 x 48 cm

Regał wysoki DMD-S-RW, szafka pod umywalkę DMD-S-U80/48 + umywalka UM-800C LUCIA, lustro FKS-S-L80/80.

Regał wysoki
DMD-B-RW (L/R) (biały)
DMD-C-RW (L/R) (czarny)
DMD-S-RW (L/R) (szary)
wymiary: 143 x 40 x 31,5 cm

Szafka pod umywalkę DMD-S-U80/48,
umywalka UM-800C LUCIA.
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Szafka wisząca
DMD-B-W30/72 (L/R) (biała)
DMD-C-W30/72 (L/R) (czarna)
DMD-S-W30/72 (L/R) (szara)
wymiary: 72 x 30 x 20,5 cm

Szafka wisząca
DMD-B-W60/72 (L/R) (biała)
DMD-C-W60/72 (L/R) (czarna)
DMD-S-W60/72 (L/R) (szara)
wymiary: 72 x 60 x 20,5 cm

Szafka pod umywalkę DMD-S-U120/48 + umywalka UM-1200D LUCIA.
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seria ELEGANTE
Szafka pod umywalkę ELG-AD-U120/48/4,
umywalka dolomitowa UM-1200D Lucia,
lustro ALU-120/65, regał ELG-AD-RW.

ELEGANTE

Regał wysoki ELG-AD-RW, szafka pod umywalkę ELG-AD-U60/48/2,
umywalka UM-600C Lucia, lustro ALU-60/80, szafka wisząca ELG-AD-W40/72.
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Elegante to klasyczna kolekcja mebli łazienkowych. Inspiracją do stworzenia
tej unikalnej linii był wygląd antycznych wykończeń drewnianych z dobrze
widocznym usłojeniem, atrakcyjną kolorystyką, ale w prostym kształcie.
Nieskomplikowana bryła stanowi znakomity sposób na wyeksponowanie
najbardziej efektownych wzorów drewna. Uproszczony projekt, pozbawiony
wystających uchwytów meblowych, na rzecz uchwytów ukrytych w rantach
frontów to doskonałe rozwiązanie dopasowujące się do estetyki aranżacji
wnętrza. W klasycznym wnętrzu podstawową zaletą tej serii będzie prostota,
natomiast w nowoczesnym wnętrzu charakter łazienki podkreślą właśnie
takie detale, jak innowacyjne podejście do kwestii uchwytów oraz doskonale
wykończona powierzchnia o trójwymiarowej strukturze. Do wyboru są dwa
odmienne wykończenia: biel i drewno antyczne.

Szafka pod umywalkę ELG-AD-U80/48/2 + umywalka UM-800C
Lucia.

Szafka pod umywalkę ELG-AD-U60/48/2 + umywalka UM-600C Lucia.

Szafka pod umywalkę ELG-AD-U120/48C,
umywalka dolomitowa UM-1200C Lucia.

Linia mebli łazienkowych Elegante wyróżnia się doskonałym, funkcjonalnym
projektem - pojemne szuflady pomieszczą wszystkie podręczne, niezbędne w
łazience przedmioty a przemyślany układ półek z możliwością regulacji sprawia,
że nawet z ustawieniem wysokich pojemników z kosmetykami nie powinno
być żadnych problemów. Ważnym elementem wpływającym na komfort
codziennego użytkowania jest system cichego domykania drzwi i szuflad. Poza
oczywistą korzyścią, jaką jest unikanie hałasu, pozwala to również ochronić
płytę, z której wykonane są meble, przed uszkodzeniami mechanicznymi.
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Szafka pod umywalkę
ELG-AD-U80/48/2 (antyczne drewno)
ELG-B-U80/48/2 (biała)
wymiary: 46 x 80 x 48 cm

Szafka pod umywalkę
ELG-AD-U100/48/2 (antyczne drewno)
ELG-B-U100/48/2 (biała)
wymiary: 46 x 100 x 48 cm

Umywalka dolomitowa
UM-600C LUCIA biała
UM-600C LUCIA czarna
wymiary: 4 x 60 x 48 cm

Umywalka dolomitowa
UM-800C LUCIA biała
UM-800C LUCIA czarna
wymiary: 4 x 80 x 48 cm

Umywalka dolomitowa
UM-1000C LUCIA biała
UM-1000C LUCIA czarna
wymiary: 4 x 100 x 48 cm

Szafka pod umywalkę
ELG-AD-U120/48C (antyczne drewno)
ELG-B-U120/48C (biała)
wymiary: 46 x 120 x 48 cm

Szafka pod umywalkę
ELG-AD-U120/48/4 (antyczne drewno)
ELG-B-U120/48/4 (biała)
wymiary: 46 x 120 x 48 cm

Umywalka dolomitowa
UM-1200C LUCIA biała
UM-1200C LUCIA czarna
wymiary: 4 x 120 x 48 cm

Umywalka dolomitowa
UM-1200D LUCIA biała
UM-1200D LUCIA czarna
wymiary: 4 x 120 x 48 cm

seria ELEGANTE

Szafka pod umywalkę
ELG-AD-U60/48/2 (antyczne drewno)
ELG-B-U60/48/2 (biała)
wymiary: 46 x 60 x 48 cm

Dwa regały ELG-B-RW, szafka pod umywalkę ELG-B-U80/48/2, umywalka dolomitowa UM-800C Lucia, lustro ALU-80/65.

Szafka pod umywalkę ELG-B-U120/48/4,
podwójna umywalka dolomitowa UM-1200D Lucia.
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Szafka pod umywalkę ELG-B-U120/48C,
umywalka dolomitowa UM-1200C Lucia.

Regał wysoki
ELG-AD-RW (L/R) (antyczne drewno)
ELG-B-RW (L/R) (biały)
wymiary: 155 x 45 x 32 cm

Szafka wisząca
ELG-AD-W40/72 (L/R) (antyczne drewno)
ELG-B-W40/72 (L/R) (biała)
wymiary: 72 x 40 x 20 cm

Szafka z lustrem
ELG-AD-WL60/80 (antyczne drewno)
FKS-B-WL60/80 (biała)
wymiary: 80 x 60 x 16 cm

Szafka z lustrem
ELG-AD-WL80/65 (antyczne drewno)
FKS-B-WL80/65 (biała)
wymiary: 65 x 80 x 16 cm

Szafka z lustrem
ELG-AD-WL100/65 (antyczne drewno)
FKS-B-WL100/65 (biała)
wymiary: 65 x 100 x 16 cm

Szafka z lustrem
ELG-AD-WL120/65 (antyczne drewno)
FKS-B-WL120/65 (biała)
wymiary: 65 x 120 x 16 cm
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seria FIORE

Szafka wisząca FRE-B-W30/50, regał niski FRE-B-RN z blatem FRE-B-B30/34, szafka pod umywalkę
FRE-B-U70/39 z blatem FRE-B-B82/41 + umywalka ceramiczna SOLITA-500/360, lustro ALU-80/80.

FIORE
34

Fiore to niezwykłe meble, których projekt łączy w sobie to, co
klasycznie użyteczne z tym, co inspirująco nowoczesne. Jest to jedna z
naszych najciekawszych propozycji dla osób szukających niebanalnego
designu. Wszystkie wersje kolorystyczne zakładają użycie białego,
połyskliwego wykończenia frontów i wyrazistych, ale nienachalnych
blatów: białego, szarego lub natural eiche. Całości dopełnia ceramiczna
umywalka nablatowa, która dodaje całej konstrukcji specyficznego
charakteru. Całość jest podkreślona zwartymi nogami meblowymi
oraz dopasowanymi uchwytami o lekkich liniach. Jest to znakomite
połączenie, które z jednej strony pozwala na zaakcentowanie
ekskluzywnego charakteru mebli, a z drugiej nie wymaga stosowania
krzykliwych akcentów dekoracyjnych. Projekt mebli z linii Fiore
powstał na kanwie prostych brył bez zbędnych ozdobników - to po
prostu bardzo nowatorska interpretacja klasycznego designu.

Szafka FRE-B-U50/39 z blatem FRE-B-B62/41 +
umywalka ceramiczna SOLITA-500/360.

Szafka FRE-B-U50/39 z blatem FRE-B-B62/41 + umywalka ceramiczna SOLITA-500/360.
Pod blatem umieszczony został wygodny, wysuwany wieszak na ręcznik.

Szafka FRE-B-U50/39 z blatem FRE-B-B62/41 +
umywalka ceramiczna SOLITA-500/360.

Szafka FRE-B-U70/39 z blatem FRE-B-B82/41 + umywalka ceramiczna SOLITA-500/360.
Górna szuflada wyposażona jest w praktyczny organizer.

Również pod względem funkcjonalnym meblom Fiore nie można niczego zarzucić. Proste bryły
pozwalają do maksimum wykorzystać przestrzeń wewnątrz regału i szafek. W przypadku szafki
pod umywalkę oznacza to zastosowanie aż 3 szuflad, co znacznie ułatwia utrzymanie porządku,
tym bardziej że w górnej standardowo umieszczony jest trwały organizer. Ponadto zarówno
szuflady, jak i drzwi szafek zostały wyposażone w system cichego domykania. Praktyczną
nowością jest również wysuwany spod blatu wieszak na ręcznik, co jest znakomitą alternatywą
dla standardowych rozwiązań stosowanych nie tylko w małych łazienkach. W meblach Fiore
zastosowanie znalazły najlepsze i wielokrotnie sprawdzone materiały wykończeniowe i płyty
meblowe o szczególnej odporności na wilgoć, uszkodzenia mechaniczne i zużycie. Są to obecnie
jedne z najwyżej ocenianych materiałów na rynku. Także wykończenie nóg meblowych, uchwytów
i wieszaka jest zgodne z najwyższymi standardami, dzięki czemu ten typ mebli zasługuje na
określenie mianem ekskluzywnego nie tylko w kontekście estetyki. Meble Fiore to wyśmienite
rozwiązanie dla wszystkich, którzy szukają niebanalnych, ale niekontrowersyjnych projektów i
ponadczasowej funkcjonalności.
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seria FIORE
Szafka FRE-B-U70/39 z blatem FRE-ST-B82/41 +
umywalka ceramiczna SOLITA-500/360.

Szafka wisząca FRE-B-W30/50, regał niski FRE-B-RN z blatem FRE-ST-B30/34, szafka pod umywalkę
FRE-B-U70/39 z blatem FRE-ST-B82/41 + umywalka ceramiczna SOLITA-500/360, lustro ALU-80/80.

Szafka FRE-B-U70/39 z blatem FRE-ST-B82/41 +
umywalka ceramiczna SOLITA-500/360.

Szafka wisząca FRE-B-W30/50, dwa regały niskie FRE-B-RN z blatem FRE-NE-B30/34, szafka pod umywalkę FRE-B-U50/39 z blatem FRE-NE-B62/41 +
umywalka ceramiczna SOLITA-500/360, lustro ALU-60/80.

Szafka FRE-B-U50/39 z blatem FRE-ST-B62/41 +
umywalka ceramiczna SOLITA-500/360.
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Szafka wisząca FRE-B-W30/50, dwa regały niskie FRE-B-RN z blatem FRE-ST-B30/34, szafka pod umywalkę
FRE-B-U50/39 z blatem FRE-ST-B62/41 + umywalka ceramiczna SOLITA-500/360, lustro ALU-60/80.

Szafka pod umywalkę
FRE-B-U50/39 (biała)
wymiary: 70 x 50 x 39 cm
(+nóżki 7 cm)
Blat
FRE-B-B62/41 (biały)
FRE-NE-B62/41 (natural eiche)
FRE-ST-B62/41 (szary)
wymiary: 2,2 x 62 x 41 cm

Szafka pod umywalkę
FRE-B-U70/39 (biała)
wymiary: 70 x 70 x 39 cm
(+nóżki 7 cm)
Blat
FRE-B-B82/41 (biały)
FRE-NE-B82/41 (natural eiche)
FRE-ST-B82/41 (szary)
wymiary: 2,2 x 82 x 41 cm

Umywalka ceramiczna
SOLITA-500/360
wymiary: 1 x 50 x 36,5 cm

Umywalka ceramiczna
SOLITA-500/360
wymiary: 1 x 50 x 36,5 cm

Regał niski
FRE-B-RN (biały)
wymiary: 97,3 x 30 x 34 cm
(+nóżki 7 cm)
Blat
FRE-B-B30/34 (biały)
FRE-NE-B30/34 (natural eiche)
FRE-ST-B30/34 (szary)

Szafka wisząca
FRE-B-W30/50 (biała)
wymiary: 50 x 30 x 22 cm

37

seria FLORENCE
Szafka pod umywalkę FLR-B-U50/32L,
umywalka dolomitowa FLORENCE-500L.

Szafka pod umywalkę FLR-B-U65/45L,
umywalka dolomitowa NIKI-650L.

Szafka wisząca FLR-B-W40/72L, szafka pod umywalkę FLR-B-U50/32L + umywalka FLORENCE500L, lustro w ramie aluminiowej ALU-50/80.
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FLORENCE

Regał FLR-B-RWL, szafka pod umywalkę FLR-B-U100/45L, umywalka dolomitowa NIKI-1000R, lustro ALU-100/65.

Seria Florence to meble niezwykłe już na pierwszy rzut oka - są
nieoczywiste, choć na pozór proste. Ich projekt jest hołdem złożonym
ponadczasowemu efektowi symetrii, ale jednocześnie twórczą jego
interpretacją. Zamiast klasycznego powielania wzorów, w linii Florence
symetria została przeniesiona na płaszczyznę górną i frontową, tworząc
skomplikowany, trójwymiarowy wzór, złożony jednak z prostych,
półokrągłych frezów. Jest to rozwiązanie jednocześnie proste i
skomplikowane, pozornie oczywiste, a jednak kryjące w sobie głębię
większą, niż same trójwymiarowe wykończenia. Ta oryginalna forma
zaklęta jest w ramy prostych brył, dzięki czemu Florence nie są meblami
krzykliwymi, ale raczej klasycznym projektem, któremu nadaliśmy
nowego wymiaru. Dedykowana dla tej linii dolomitowa umywalka jest
dopełnieniem całego projektu i znakomicie podkreśla wyjątkowość
aranżacji.
Doskonałość projektu zawsze musi iść w parze z doskonałością
techniczną. Dobraliśmy więc materiały tak, aby przede wszystkim
perfekcyjnie sprawdzały się w niełatwym mikroklimacie łazienki.
Zastosowana wysokiej jakości folia wykończeniowa jest odporna na
wilgoć i podwyższoną temperaturę. Florence to meble, które dadzą
Ci więcej, niż tylko nienaganny wygląd: przede wszystkim zapewnią
wysoką funkcjonalność dzięki dużej przestrzeni do wykorzystania oraz
komfort użytkowania dzięki wysokiej klasy zawiasom z systemem
cichego domykania.

Szafka pod umywalkę FLR-B-U120/50/2 + umywalka FLORENCE-1204D.

Szafka pod umywalkę FLR-B-U100/45L + umywalka NIKI-1000R.

39

Szafka pod umywalkę - szuflada
FLR-B-U65/45 (L/R) (biała)
FLR-W-U65/45 (L/R) (wenge)
wymiary: 40 x 65 x 45 cm

Szafka pod umywalkę - szuflada
FLR-B-U90/50 (L/R) (biała)
FLR-W-U90/50 (L/R) (wenge)
wymiary: 40 x 90 x 50 cm

Umywalka dolomitowa
FLORENCE-500 (L/R)
wymiary: 3,2 x 50 x 32,5 cm

Umywalka dolomitowa
NIKI-650 (L/R)
wymiary: 1,8 x 65 x 45 cm

Umywalka dolomitowa
FLORENCE-900 (L/R)
wymiary: 3 x 90 x 50 cm

Szafka pod umywalkę - drzwiczki + szuflada
FLR-B-U100/45 (L/R) (biała)
FLR-W-U100/45 (L/R) (wenge)
wymiary: 40 x 100 x 45 cm

Szafka pod umywalkę - dwie szuflady
FLR-B-U120/50 (biała)
FLR-W-U120/50 (wenge)
wymiary: 40 x 120 x 50 cm

Umywalka dolomitowa
NIKI-1000 (L/R)
wymiary: 1,8 x 100 x 45 cm

Umywalka dolomitowa podwójna
FLORENCE-1204D
wymiary: 3 x 120 x 50 cm

seria FLORENCE

Szafka pod umywalkę - drzwiczki uchylne
FLR-B-U50/32 (L/R) (biała)
FLR-W-U50/32 (L/R) (wenge)
wymiary: 40 x 50 x 32 cm

Dwa regały wysokie FLR-W-RW (L i R), szafka FLR-W-U90/50L + umywalka dolomitowa FLORENCE-900L, lustro w ramie aluminiowej ALU-90/65.

Szafka pod umywalkę FLR-W-U65/45L,
umywalka dolomitowa NIKI-650L.

Regał wysoki FLR-W-RWL, szafka FLR-W-U120/50/2 + umywalka FLORENCE-1204D, lustro ALU-120/65.

Regał wysoki
FLR-B-RW (L/R) (biały)
FLR-W-RW (L/R) (wenge)
wymiary: 143 x 40 x 31,5 cm
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Szafka pod umywalkę FLR-W-U100/45L,
umywalka dolomitowa NIKI-1000R.

Szafka wisząca
FLR-B-W40/72 (L/R) (biała)
FLR-W-W40/72 (L/R) (wenge)
wymiary: 72 x 40 x 20 cm

Wieszak stojący wysoki
FLR-W-WW (wenge)
wymiary: 172 x 35 x 35 cm
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seria FOKUS
Szafka FKS-AD-U90/39L, umywalka Clever-900L.

Szafka pod umywalkę FKS-AD-U120/39C, blat FKS-AD-B120/41 + umywalka LIZ 600C.

FOKUS

Regał wysoki FKS-AD-RW/2, szafka pod umywalkę FKS-AD-U140/50/4, blat FKS-AD-B140/52/2, dwie umywalki ceramiczne VENO-46/42, lustro ALU-120/65.
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Fokus to bardzo rozbudowana kolekcja mebli łazienkowych w wielu wersjach
kolorystycznych. Połączenie klasycznych, prostych brył pozbawionych dekoracyjnych
wykończeń z nowoczesnym, ergonomicznym i estetycznym uchwytem aluminiowym
dało niezwykłe efekty. Z jednej strony są to bowiem bardzo proste w odbiorze,
klasyczne meble, ale z drugiej, jest w nich coś, co zdecydowanie nie pasuje do nudnej
charakterystyki spartańskich wykończeń. Odważna kolorystyka, idealny kształt
wszystkich brył oraz dopasowanie estetyczne nawet najdrobniejszych elementów,
łącznie z zawiasami i prowadnicami to efekt całościowego spojrzenia na projekt.
Te meble z założenia miały być ładne w całości i w każdym szczególe - takie też są
i stąd wynika ich niezwykłość. W zależności od wariantu kolorystycznego staną się
częścią aranżacji klasycznych lub tych najbardziej nowoczesnych, tym bardziej że ich
design jest ponadczasowy, wykorzystuje niewyczerpujące się wzorce i materiały,
które sprawdzą się w każdej aranżacji.
Projektując linię mebli łazienkowych Fokus, postawiliśmy sobie wyzwanie, aby były
to meble maksymalnie funkcjonalne - takie, których półki będziesz mógł wykorzystać
zgodnie ze swoimi własnymi wymaganiami. Wymagało to wielkich nakładów pracy
i zastosowania najlepszych materiałów - efektem są szafki, regały, lustra, akcesoria
i wiele innych elementów.
Szafka FKS-AD-U80/39/2, umywalka dolomitowa Clever-800, szafka wisząca FKS-AD-W30/72, lustro ALU-80/80, regał niski FKS-AD-RN/2.

43

seria FOKUS
Szafka pod umywalkę FKS-B-U60/50/2,
umywalka dolomitowa UFKS-600.

Regał wysoki FKS-B-RW/2, szafka pod umywalkę
FKS-B-U100/39/2, blat FKS-AV-B100/41,
umywalka LIZ 600C, lustro ALU-100/65.

Regał wysoki FKS-B-RW/1, szafka pod umywalkę FKS-B-U70/50 + umywalka UFKS-700,
lustro w ramie aluminiowej ALU-70/80, regał niski FKS-B-RN/1.

Szafka pod umywalkę FKS-B-U80/39,
blat FKS-AV-B80/41, umywalka LIZ 600C.

Szafka pod umywalkę FKS-B-U120/50/4,
umywalka podwójna UFKS-1200D.

Szafka pod umywalkę FKS-B-U50/39/2, umywalka Clever-500 antracytowa,
szafka z lustrem FKS-B-WL-50/80.

Szafka pod umywalkę FKS-B-U81/36,
umywalka dolomitowa Yaku 80.

Szafka pod umywalkę FKS-B-U60/50/2 + umywalka Melinda 60x50.
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Szafka pod umywalkę FKS-B-U60/50 + umywalka Melinda 60x50.

Szafka pod umywalkę FKS-B-U120/50C + blat FKS-B-B120/52/2 + umywalka ceramiczna VENO-46/42.

Regał wysoki z koszem FKS-B-RW/K.
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seria FOKUS
Szafka pod umywalkę FKS-C-U50/39/2,
umywalka Clever-500 biała.

Regał wysoki FKS-C-RW/1, szafka pod umywalkę FKS-C-U80/39/3 +
umywalka dolomitowa Clever-800, lustro ALUC-80/60.

Szafka pod umywalkę FKS-C-U50/39/2,
umywalka Clever-500 czerwona.

Szafka pod umywalkę FKS-C-U120/39/3 + blat FKS-C-B120/41 +
umywalka dolomitowa LIZ 600C.

Regał wysoki FKS-C-RW/2, szafka pod umywalkę FKS-C-U60/39/2 + umywalka Melinda 60x39 czarna,
lustro w czarnej ramie aluminiowej ALUC-60/80, szafka wisząca FKS-C-W30/72.

Szafka pod umywalkę FKS-C-U120/50C,
umywalka dolomitowa NADIA-1200C.

Szafka pod umywalkę FKS-C-U140/50/4 + umywalka NADIA-1400D,
lustro w czarnej ramie aluminiowej ALUC-140/65.
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Szafka FKS-C-U120/50C + blat FKS-C-B120/52 +
umywalka ceramiczna VENO-46/42.

Regał wysoki FKS-C-RW/2, szafka pod umywalkę FKS-C-U100/39/2 + umywalka dolomitowa Clever-1000, lustro ALUC-100/65.
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seria FOKUS
Szafka FKS-CZ-U120/39C + umywalka dolomitowa Clever-1200C.

Regał wysoki FKS-CZ-RW/2, szafka pod umywalkę FKS-CZ-U80/39/2 + umywalka Clever-800 czerwona, lustro FKS-CZ-L80/80, szafka wisząca FKS-CZ-W30/72.

Szafka wisząca FKS-CZ-W60/72, szafka FKS-CZ-U50/39/2, umywalka Clever-500
czarna, lustro FKS-CZ-L50x80, uchwyt na papier FKS-CZ-P, szczotka wc FKS-CZ-S.
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Szafka FKS-CZ-U60/39 + umywalka Clever-600 biała,
lustro ALU-60/80, regał niski FKS-CZ-RN/1.

Szafka FKS-CZ-U120/39/4 + umywalka podwójna Clever-1200D FALA.

Szafka pod umywalkę FKS-CZ-U140/50C + umywalka dolomitowa NADIA-1400C.

Szafka FKS-CZ-U120/50/2 + umywalka podwójna UFKS-1200D.

Szafka FKS-CZ-U120/39C + blat FKS-CZ-B120/41 + umywalka LIZ 600C.
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seria FOKUS
Regał niski FKS-NE-RN/1, szafka pod umywalkę FKS-NE-U50/39/3 z umywalką
dolomitową Clever-500, lustro FKS-NE-L50/80, szafka wisząca FKS-NE-W30/72.

Szafka pod umywalkę FKS-NE-U60/39/3
z umywalką dolomitową Clever-600.

Regał wysoki FKS-NE-RW/2, szafka pod umywalkę FKS-NE-U120/50/4, umywalka dolomitowa UFKS-1200D, lustro w ramie aluminiowej ALU-120/65.

Szafka pod umywalkę FKS-NE-U90/39L
z umywalką dolomitową Clever-900L.

Regał z koszem FKS-NE-RW/K, szafka pod umywalkę FKS-NE-U81/36, umywalka Yaku 80, lustro w ramie aluminiowej ALU-80/65, wieszak FKS-NE-WW.
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Szafka pod umywalkę FKS-NE-U100/39/2 z umywalką dolomitową Clever-1000.

Szafka pod umywalką FKS-NE-U100/42/2
z umywalką dolomitową LINDSEY 1000C/D.
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seria FOKUS
Szafka pod umywalkę FKS-F-U60/50,
umywalka dolomitowa UFKS-600.

Regał wysoki FKS-F-RW/1, szafka pod umywalkę FKS-F-U106/36/1 + umywalka dolomitowa Yaku 100, lustro w ramie aluminiowej ALU-100/65.

Szafka pod umywalkę FKS-F-U60/39 + umywalka Clever-600, lustro ALU-60/80,
szafka wisząca FKS-F-W30/72.

Szafka pod umywalkę FKS-F-U80/39,
umywalka dolomitowa Clever-800.

Półka FKS-F-P60/15.

Regał wysoki FKS-F-RW/1, szafka pod umywalkę FKS-F-U120/39/2,
umywalka podwójna Clever-1200D FALA, lustro ALU-120/65.
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Regał wysoki FKS-F-RW/2, szafka FKS-F-U60/50/2, umywalka Melinda 60x50,
lustro ALU-60/80, szafka wisząca FKS-F-W60/72.

Uchwyt aluminiowy w serii Fokus.

Regał wysoki FKS-F-RW/2, szafka pod umywalkę FKS-F-U80/50/2, umywalka dolomitowa
UFKS-800, lustro w ramie aluminiowej ALU-80/80.
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seria FOKUS
Regał wysoki FKS-S-RW/2, szafka pod umywalkę FKS-S-U60/50/2,
umywalka dolomitowa Melinda 60x50, lustro ALU-60/80.

Regał niski FKS-S-RN/1, szafka pod umywalkę FKS-S-U70/50/2,
umywalka dolomitowa UFKS-700, lustro ALU-70/60.

Regał wysoki FKS-S-RW, szafka pod umywalkę FKS-S-U100/39 + umywalka Clever-1000 antracytowa, lustro ALU-120x65, regał niski FKS-S-RN.

Szafka pod umywalkę FKS-S-U120/39/4 + umywalka podwójna Clever-1200D FALA.

Szafka pod umywalkę FKS-S-U100/39/2,
umywalka Clever-1000 antracytowa.

Szafka wisząca FKS-S-W30/72,
szafka pod umyalkę FKS-S-U50/39/2,
umywalka Clever-500, lustro ALU-50x80,
regał niski FKS-S-RN/2.
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Szafka pod umywalkę FKS-S-U60/50,
umywalka Melinda 60x50 antracytowa.

55

seria FOKUS
Szafka pod umywalkę FKS-W-U60/39/2 + umywalka Clever-600.

Szafka pod umywalkę FKS-W-U60/50 + umywalka UFKS-600.

Akcesoria łazienkowe na płycie meblowej z serii Fokus.
Szafka pod umywalkę FKS-W-U60/39/2, umywalka Clever-600,
lustro FKS-W-L60/80, półka FKS-W-P60/15.

Regał niski FKS-W-RN, szafka FKS-W-U50/39 + umywalka Clever-500,
lustro ALU-60/80, szafka wisząca FKS-W-W30/72.

Regał wysoki FKS-W-RW/2, szafka pod umywalkę FKS-60/50/2,
umywalka UFKS-600, lustro ALU-60/80, regał niski FKS-W-RN/2.
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Szafka pod umywalkę FKS-W-U120/50/2,
umywalka UFKS-1200D, lustro ALU-120/65,
regał niski FKS-W-RN/1.
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seria FOKUS
Szafka pod umywalkę FKS-WP-U80/39,
umywalka USD-800 Sydney.

Regał wysoki FKS-WP-RW/2, szafka pod umywalkę FKS-WP-U60/39/2 + umywalka Melinda 60x39,
lustro w ramie aluminiowej ALU-60/80, szafka wisząca FKS-WP-W60/72.

Szafka pod umywalkę FKS-WP-U100/39,
umywalka Clever-1000.

Regał niski FKS-WP-RN/2, szafka pod umywalkę FKS-WP-U80/39/2 + umywalka Clever-800, lustro ALU-60/80, regał wysoki FKS-WP-RW/2.

Regał wysoki FKS-WP-RW/2, szafka pod umywalkę
FKS-WP-U60/50/2, umywalka UFKS-600, lustro ALU-60/80.
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Szafka pod umywalkę FKS-WP-U120/39C + umywalka Clever-1200C.

Szafka pod umywalkę FKS-WP-U80/39 + umywalka Clever-800.
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Szafka pod umywalkę
FKS-AD-U70/50 (antyczne drewno)
FKS-B-U70/50 (biała)
FKS-C-U70/50 (czarna)
FKS-CZ-U70/50 (czerwona)
FKS-F-U70/50 (szary fino)
FKS-NE-U70/50 (natural eiche)
FKS-S-U70/50 (szary)
FKS-W-U70/50 (wenge mat)
FKS-WP-U70/50 (wenge połysk)
wymiary: 33,5 x 70 x 50 cm

Szafka pod umywalkę
FKS-AD-U80/50 (antyczne drewno)
FKS-B-U80/50 (biała)
FKS-C-U80/50 (czarna)
FKS-CZ-U80/50 (czerwona)
FKS-F-U80/50 (szary fino)
FKS-NE-U80/50 (natural eiche)
FKS-S-U80/50 (szary)
FKS-W-U80/50 (wenge mat)
FKS-WP-U80/50 (wenge połysk)
wymiary: 33,5 x 80 x 50 cm

Umywalka dolomitowa
UFKS-600 biała
UFKS-600 czarna
UFKS-600 czerwona
wymiary: 12 x 60 x 50 cm

Umywalka dolomitowa
UFKS-700 biała
UFKS-700 czarna
UFKS-700 czerwona
wymiary: 12 x 70 x 50 cm

Umywalka dolomitowa
UFKS-800 biała
UFKS-800 czarna
UFKS-800 czerwona
wymiary: 12 x 80 x 50 cm

Szafka pod umywalkę
FKS-AD-U60/50/2 (antyczne drewno)
FKS-B-U60/50/2 (biała)
FKS-C-U60/50/2 (czarna)
FKS-CZ-U60/50/2 (czerwona)
FKS-F-U60/50/2 (szary fino)
FKS-NE-U60/50/2 (natural eiche)
FKS-S-U60/50/2 (szary)
FKS-W-U60/50/2 (wenge mat)
FKS-WP-U60/50/2 (wenge połysk)
wymiary: 40,5 x 60 x 50 cm

Szafka pod umywalkę
FKS-AD-U70/50/2 (antyczne drewno)
FKS-B-U70/50/2 (biała)
FKS-C-U70/50/2 (czarna)
FKS-CZ-U70/50/2 (czerwona)
FKS-F-U70/50/2 (szary fino)
FKS-NE-U70/50/2 (natural eiche)
FKS-S-U70/50/2 (szary)
FKS-W-U70/50/2 (wenge mat)
FKS-WP-U70/50/2 (wenge połysk)
wymiary: 40,5 x 70 x 50 cm

Szafka pod umywalkę
FKS-AD-U80/50/2 (antyczne drewno)
FKS-B-U80/50/2 (biała)
FKS-C-U80/50/2 (czarna)
FKS-CZ-U80/50/2 (czerwona)
FKS-F-U80/50/2 (szary fino)
FKS-NE-U80/50/2 (natural eiche)
FKS-S-U80/50/2 (szary)
FKS-W-U80/50/2 (wenge mat)
FKS-WP-U80/50/2 (wenge połysk)
wymiary: 40,5 x 80 x 50 cm

Umywalka dolomitowa
UFKS-600 biała
UFKS-600 czarna
UFKS-600 czerwona
wymiary: 12 x 60 x 50 cm

Umywalka dolomitowa
UFKS-700 biała
UFKS-700 czarna
UFKS-700 czerwona
wymiary: 12 x 70 x 50 cm

Umywalka dolomitowa
UFKS-800 biała
UFKS-800 czarna
UFKS-800 czerwona
wymiary: 12 x 80 x 50 cm

Blat do szafek 60/50 i 60/50/2
FKS-AD-B60/52 (antyczne drewno)
FKS-AV-B60/52 (grafit struktura)
FKS-B-B60/52 (biały)
FKS-C-B60/52 (czarny)
FKS-CZ-B60/52 (czerwony)
FKS-F-B60/52 (szary fino)
FKS-NE-B60/52 (natural eiche)
FKS-S-B60/52 (szary)
FKS-W-B60/52 (wenge mat)
wymiary: 2,2 x 60 x 52 cm

Blat do szafek 80/50 i 80/50/2
FKS-AD-B80/52 (antyczne drewno)
FKS-AV-B80/52 (grafit struktura)
FKS-B-B80/52 (biały)
FKS-C-B80/52 (czarny)
FKS-CZ-B80/52 (czerwony)
FKS-F-B80/52 (szary fino)
FKS-NE-B80/52 (natural eiche)
FKS-S-B80/52 (szary)
FKS-W-B80/52 (wenge mat)
wymiary: 2,2 x 80 x 52 cm

Umywalka ceramiczna
VENO-46/42
wymiary: 14 x 46 x 42 cm

Umywalka ceramiczna
VENO-46/42
wymiary: 14 x 46 x 42 cm

Szafka pod umywalkę
FKS-AD-U120/50/2 (antyczne drewno)
FKS-B-U120/50/2 (biała)
FKS-C-U120/50/2 (czarna)
FKS-CZ-U120/50/2 (czerwona)
FKS-F-U120/50/2 (szary fino)
FKS-NE-U120/50/2 (natural eiche)
FKS-S-U120/50/2 (szary)
FKS-W-U120/50/2 (wenge mat)
FKS-WP-U120/50/2 (wenge połysk)
wymiary: 33,5 x 120 x 50 cm

Szafka pod umywalkę
FKS-AD-U120/50/4 (antyczne drewno)
FKS-B-U120/50/4 (biała)
FKS-C-U120/50/4 (czarna)
FKS-CZ-U120/50/4 (czerwona)
FKS-F-U120/50/4 (szary fino)
FKS-NE-U120/50/4 (natural eiche)
FKS-S-U120/50/4 (szary)
FKS-W-U120/50/4 (wenge mat)
FKS-WP-U120/50/4 (wenge połysk)
wymiary: 40,5 x 120 x 50 cm

Szafka pod umywalkę
FKS-AD-U120/50/6 (antyczne drewno)
FKS-B-U120/50/6 (biała)
FKS-C-U120/50/6 (czarna)
FKS-CZ-U120/50/6 (czerwona)
FKS-F-U120/50/6 (szary fino)
FKS-NE-U120/50/6 (natural eiche)
FKS-S-U120/50/6 (szary)
FKS-W-U120/50/6 (wenge mat)
FKS-WP-U120/50/6 (wenge połysk)
wymiary: 60 x 120 x 50 cm

Umywalka dolomitowa
UFKS-1204D biała
UFKS-1204D czarna
wymiary: 12 x 120,5 x 50 cm

Umywalka dolomitowa
UFKS-1204D biała
UFKS-1204D czarna
wymiary: 12 x 120,5 x 50 cm

Umywalka dolomitowa
UFKS-1204D biała
UFKS-1204D czarna
wymiary: 12 x 120,5 x 50 cm

Szafka pod umywalkę
FKS-AD-U120/50C (antyczne drewno)
FKS-B-U120/50C (biała)
FKS-C-U120/50C (czarna)
FKS-CZ-U120/50C (czerwona)
FKS-F-U120/50C (szary fino)
FKS-NE-U120/50C (natural eiche)
FKS-S-U120/50C (szary)
FKS-W-U120/50C (wenge mat)
FKS-WP-U120/50C (wenge połysk)
wymiary: 33,5 x 120 x 50 cm

Szafka pod umywalkę
FKS-AD-U120/50/C3 (antyczne drewno)
FKS-B-U120/50/C3 (biała)
FKS-C-U120/50/C3 (czarna)
FKS-CZ-U120/50/C3 (czerwona)
FKS-F-U120/50/C3 (szary fino)
FKS-NE-U120/50/C3 (natural eiche)
FKS-S-U120/50/C3 (szary)
FKS-W-U120/50/C3 (wenge mat)
FKS-WP-U120/50/C3 (wenge połysk)
wymiary: 72 x 120 x 50 cm

Umywalka dolomitowa
NADIA-1200C biała
wymiary: 10 x 120 x 50 cm

Umywalka dolomitowa
NADIA-1200C biała
wymiary: 10 x 120 x 50 cm

Blat do szafek
120/50/2, 120/50/4 i 120/50/6
FKS-AD-B120/52/2 (antyczne drewno)
FKS-AV-B120/52/2 (grafit struktura)
FKS-B-B120/52/2 (biały)
FKS-C-B120/52/2 (czarny)
FKS-CZ-B120/52/2 (czerwony)
FKS-F-B120/52/2 (szary fino)
FKS-NE-B120/52/2 (natural eiche)
FKS-S-B120/52/2 (szary)
FKS-W-B120/52/2 (wenge mat)
wymiary: 2,2 x 120 x 52 cm

Blat do szafek
120/50C i 120/50/C3
FKS-AD-B120/52 (antyczne drewno)
FKS-AV-B120/52 (grafit struktura)
FKS-B-B120/52 (biały)
FKS-C-B120/52 (czarny)
FKS-CZ-B120/52 (czerwony)
FKS-F-B120/52 (szary fino)
FKS-NE-B120/52 (natural eiche)
FKS-S-B120/52 (szary)
FKS-W-B120/52 (wenge mat)
wymiary: 2,2 x 120 x 52 cm

Umywalka ceramiczna
VENO-46/42 (x2)
wymiary: 14 x 46 x 42 cm

Umywalka ceramiczna
VENO-46/42
wymiary: 14 x 46 x 42 cm

seria FOKUS

Szafka pod umywalkę
FKS-AD-U60/50 (antyczne drewno)
FKS-B-U60/50 (biała)
FKS-C-U60/50 (czarna)
FKS-CZ-U60/50 (czerwona)
FKS-F-U60/50 (szary fino)
FKS-NE-U60/50 (natural eiche)
FKS-S-U60/50 (szary)
FKS-W-U60/50 (wenge mat)
FKS-WP-U60/50 (wenge połysk)
wymiary: 33,5 x 60 x 50 cm
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Szafka pod umywalkę
FKS-AD-U140/50/C2 (antyczne drewno)
FKS-B-U140/50/C2 (biała)
FKS-C-U140/50/C2 (czarna)
FKS-CZ-U140/50/C2 (czerwona)
FKS-F-U140/50/C2 (szary fino)
FKS-NE-U140/50/C2 (natural eiche)
FKS-S-U140/50/C2 (szary)
FKS-W-U140/50/C2 (wenge mat)
FKS-WP-U140/50/C2 (wenge połysk)
wymiary: 40 x 140 x 50 cm

Szafka pod umywalkę
FKS-AD-U140/50/C3 (antyczne drewno)
FKS-B-U140/50/C3 (biała)
FKS-C-U140/50/C3 (czarna)
FKS-CZ-U140/50/C3 (czerwona)
FKS-F-U140/50/C3 (szary fino)
FKS-NE-U140/50/C3 (natural eiche)
FKS-S-U140/50/C3 (szary)
FKS-W-U140/50/C3 (wenge mat)
FKS-WP-U140/50/C3 (wenge połysk)
wymiary: 72 x 140 x 50 cm

Szafka pod umywalkę
FKS-AD-U160/50C (antyczne drewno)
FKS-B-U160/50C (biała)
FKS-C-U160/50C (czarna)
FKS-CZ-U160/50C (czerwona)
FKS-F-U160/50C (szary fino)
FKS-NE-U160/50C (natural eiche)
FKS-S-U160/50C (szary)
FKS-W-U160/50C (wenge mat)
FKS-WP-U160/50C (wenge połysk)
wymiary: 33,5 x 160 x 50 cm

Szafka pod umywalkę
FKS-AD-U160/50/C2 (antyczne drewno)
FKS-B-U160/50/C2 (biała)
FKS-C-U160/50/C2 (czarna)
FKS-CZ-U160/50/C2 (czerwona)
FKS-F-U160/50/C2 (szary fino)
FKS-NE-U160/50/C2 (natural eiche)
FKS-S-U160/50/C2 (szary)
FKS-W-U160/50/C2 (wenge mat)
FKS-WP-U160/50/C2 (wenge połysk)
wymiary: 40 x 160 x 50 cm

Szafka pod umywalkę
FKS-AD-U160/50/C3 (antyczne drewno)
FKS-B-U160/50/C3 (biała)
FKS-C-U160/50/C3 (czarna)
FKS-CZ-U160/50/C3 (czerwona)
FKS-F-U160/50/C3 (szary fino)
FKS-NE-U160/50/C3 (natural eiche)
FKS-S-U160/50/C3 (szary)
FKS-W-U160/50/C3 (wenge mat)
FKS-WP-U160/50/C3 (wenge połysk)
wymiary: 72 x 160 x 50 cm

Umywalka dolomitowa
NADIA-1400C biała
wymiary: 10 x 140 x 50 cm

Umywalka dolomitowa
NADIA-1400C biała
wymiary: 10 x 140 x 50 cm

Umywalka dolomitowa
NADIA-1400C biała
wymiary: 10 x 140 x 50 cm

Umywalka ceramiczna
VENO-46/42
wymiary: 14 x 46 x 42 cm

Umywalka ceramiczna
VENO-46/42
wymiary: 14 x 46 x 42 cm

Umywalka ceramiczna
VENO-46/42
wymiary: 14 x 46 x 42 cm

Szafka pod umywalkę
FKS-AD-U140/50/2 (antyczne drewno)
FKS-B-U140/50/2 (biała)
FKS-C-U140/50/2 (czarna)
FKS-CZ-U140/50/2 (czerwona)
FKS-F-U140/50/2 (szary fino)
FKS-NE-U140/50/2 (natural eiche)
FKS-S-U140/50/2 (szary)
FKS-W-U140/50/2 (wenge mat)
FKS-WP-U140/50/2 (wenge połysk)
wymiary: 33,5 x 140 x 50 cm

Szafka pod umywalkę
FKS-AD-U140/50/4 (antyczne drewno)
FKS-B-U140/50/4 (biała)
FKS-C-U140/50/4 (czarna)
FKS-CZ-U140/50/4 (czerwona)
FKS-F-U140/50/4 (szary fino)
FKS-NE-U140/50/4 (natural eiche)
FKS-S-U140/50/4 (szary)
FKS-W-U140/50/4 (wenge mat)
FKS-WP-U140/50/4 (wenge połysk)
wymiary: 40,5 x 140 x 50 cm

Szafka pod umywalkę
FKS-AD-U140/50/6 (antyczne drewno)
FKS-B-U140/50/6 (biała)
FKS-C-U140/50/6 (czarna)
FKS-CZ-U140/50/6 (czerwona)
FKS-F-U140/50/6 (szary fino)
FKS-NE-U140/50/6 (natural eiche)
FKS-S-U140/50/6 (szary)
FKS-W-U140/50/6 (wenge mat)
FKS-WP-U140/50/6 (wenge połysk)
wymiary: 60 x 140 x 50 cm

Szafka pod umywalkę
FKS-AD-U160/50/2 (antyczne drewno)
FKS-B-U160/50/2 (biała)
FKS-C-U160/50/2 (czarna)
FKS-CZ-U160/50/2 (czerwona)
FKS-F-U160/50/2 (szary fino)
FKS-NE-U160/50/2 (natural eiche)
FKS-S-U160/50/2 (szary)
FKS-W-U160/50/2 (wenge mat)
FKS-WP-U160/50/2 (wenge połysk)
wymiary: 33,5 x 160 x 50 cm

Szafka pod umywalkę
FKS-AD-U160/50/4 (antyczne drewno)
FKS-B-U160/50/4 (biała)
FKS-C-U160/50/4 (czarna)
FKS-CZ-U160/50/4 (czerwona)
FKS-F-U160/50/4 (szary fino)
FKS-NE-U160/50/4 (natural eiche)
FKS-S-U160/50/4 (szary)
FKS-W-U160/50/4 (wenge mat)
FKS-WP-U160/50/4 (wenge połysk)
wymiary: 40,5 x 160 x 50 cm

Szafka pod umywalkę
FKS-AD-U160/50/6 (antyczne drewno)
FKS-B-U160/50/6 (biała)
FKS-C-U160/50/6 (czarna)
FKS-CZ-U160/50/6 (czerwona)
FKS-F-U160/50/6 (szary fino)
FKS-NE-U160/50/6 (natural eiche)
FKS-S-U160/50/6 (szary)
FKS-W-U160/50/6 (wenge mat)
FKS-WP-U160/50/6 (wenge połysk)
wymiary: 60 x 160 x 50 cm

Umywalka dolomitowa
NADIA-1400D biała
wymiary: 10 x 140 x 50 cm

Umywalka dolomitowa
NADIA-1400D biała
wymiary: 10 x 140 x 50 cm

Umywalka dolomitowa
NADIA-1400D biała
wymiary: 10 x 140 x 50 cm

Umywalka dolomitowa
NADIA-1600D biała
wymiary: 10 x 160 x 50 cm

Umywalka dolomitowa
NADIA-1600D biała
wymiary: 10 x 160 x 50 cm

Umywalka dolomitowa
NADIA-1600D biała
wymiary: 10 x 160 x 50 cm

Blat do szafek
140/50C, 140/50/C2 i 140/50/C3
FKS-AD-B140/52 (antyczne drewno)
FKS-AV-B140/52 (grafit struktura)
FKS-B-B140/52 (biały)
FKS-C-B140/52 (czarny)
FKS-CZ-B140/52 (czerwony)
FKS-F-B140/52 (szary fino)
FKS-NE-B140/52 (natural eiche)
FKS-S-B140/52 (szary)
FKS-W-B140/52 (wenge mat)
wymiary: 2,2 x 140 x 52 cm

Blat do szafek
140/50/2, 140/50/4 i 140/50/6
FKS-AD-B140/52/2 (antyczne drewno)
FKS-AV-B140/52/2 (grafit struktura)
FKS-B-B140/52/2 (biały)
FKS-C-B140/52/2 (czarny)
FKS-CZ-B140/52/2 (czerwony)
FKS-F-B140/52/2 (szary fino)
FKS-NE-B140/52/2 (natural eiche)
FKS-S-B140/52/2 (szary)
FKS-W-B140/52/2 (wenge mat)
wymiary: 2,2 x 140 x 52 cm

Blat do szafek
160/50C, 160/50/C2 i 160/50/C3
FKS-AD-B160/52 (antyczne drewno)
FKS-AV-B160/52 (grafit struktura)
FKS-B-B160/52 (biały)
FKS-C-B160/52 (czarny)
FKS-CZ-B160/52 (czerwony)
FKS-F-B160/52 (szary fino)
FKS-NE-B160/52 (natural eiche)
FKS-S-B160/52 (szary)
FKS-W-B160/52 (wenge mat)
wymiary: 2,2 x 160 x 52 cm

Blat do szafek
160/50/2, 160/50/4 i 160/50/6
FKS-AD-B160/52/2 (antyczne drewno)
FKS-AV-B160/52/2 (grafit struktura)
FKS-B-B160/52/2 (biały)
FKS-C-B160/52/2 (czarny)
FKS-CZ-B160/52/2 (czerwony)
FKS-F-B160/52/2 (szary fino)
FKS-NE-B160/52/2 (natural eiche)
FKS-S-B160/52/2 (szary)
FKS-W-B160/52/2 (wenge mat)
wymiary: 2,2 x 160 x 52 cm

Umywalka ceramiczna
VENO-46/42
wymiary: 14 x 46 x 42 cm

Umywalka ceramiczna
VENO-46/42 (x2)
wymiary: 14 x 46 x 42 cm

Umywalka ceramiczna
VENO-46/42
wymiary: 14 x 46 x 42 cm

Umywalka ceramiczna
VENO-46/42 (x2)
wymiary: 14 x 46 x 42 cm
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Szafka pod umywalkę
FKS-AD-U140/50C (antyczne drewno)
FKS-B-U140/50C (biała)
FKS-C-U140/50C (czarna)
FKS-CZ-U140/50C (czerwona)
FKS-F-U140/50C (szary fino)
FKS-NE-U140/50C (natural eiche)
FKS-S-U140/50C (szary)
FKS-W-U140/50C (wenge mat)
FKS-WP-U140/50C (wenge połysk)
wymiary: 33,5 x 140 x 50 cm
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Szafka pod umywalkę
FKS-AD-U60/39 (antyczne drewno)
FKS-B-U60/39 (biała)
FKS-C-U60/39 (czarna)
FKS-CZ-U60/39 (czerwona)
FKS-F-U60/39 (szary fino)
FKS-NE-U60/39 (natural eiche)
FKS-S-U60/39 (szary)
FKS-W-U60/39 (wenge mat)
FKS-WP-U60/39 (wenge połysk)
wymiary: 40 x 60 x 39 cm

Szafka pod umywalkę
FKS-AD-U80/39 (antyczne drewno)
FKS-B-U80/39 (biała)
FKS-C-U80/39 (czarna)
FKS-CZ-U80/39 (czerwona)
FKS-F-U80/39 (szary fino)
FKS-NE-U80/39 (natural eiche)
FKS-S-U80/39 (szary)
FKS-W-U80/39 (wenge mat)
FKS-WP-U80/39 (wenge połysk)
wymiary: 40 x 80 x 39 cm

Szafka pod umywalkę
FKS-AD-U90/39L (antyczne drewno)
FKS-B-U90/39L (biała)
FKS-C-U90/39L (czarna)
FKS-CZ-U90/39L (czerwona)
FKS-F-U90/39L (szary fino)
FKS-NE-U90/39L (natural eiche)
FKS-S-U90/39L (szary)
FKS-W-U90/39L (wenge mat)
FKS-WP-U90/39L (wenge połysk)
wymiary: 40 x 90 x 39 cm

Szafka pod umywalkę
FKS-AD-U100/39 (antyczne drewno)
FKS-B-U100/39 (biała)
FKS-C-U100/39 (czarna)
FKS-CZ-U100/39 (czerwona)
FKS-F-U100/39 (szary fino)
FKS-NE-U100/39 (natural eiche)
FKS-S-U100/39 (szary)
FKS-W-U100/39 (wenge mat)
FKS-WP-U100/39 (wenge połysk)
wymiary: 40 x 100 x 39 cm

Szafka pod umywalkę
FKS-AD-U120/39/2 (antyczne drewno)
FKS-B-U120/39/2 (biała)
FKS-C-U120/39/2 (czarna)
FKS-CZ-U120/39/2 (czerwona)
FKS-F-U120/39/2 (szary fino)
FKS-NE-U120/39/2 (natural eiche)
FKS-S-U120/39/2 (szary)
FKS-W-U120/39/2 (wenge mat)
FKS-WP-U120/39/2 (wenge połysk)
wymiary: 40 x 120 x 39 cm

Umywalka dolomitowa
Clever-500 biała
Clever-500 czarna
Clever-500 czerwona
Clever-500 szara
wymiary: 4 x 50 x 39 cm

Umywalka dolomitowa
Clever-600 biała
Clever-600 czarna
Clever-600 czerwona
Clever-600 szara
wymiary: 4 x 60 x 39 cm

Umywalka dolomitowa
Clever-800 biała
Clever-800 czarna
Clever-800 czerwona
Clever-800 szara
wymiary: 4 x 80 x 39 cm

Umywalka dolomitowa
Clever-900L biała
Clever-900L czarna
Clever-900L czerwona
wymiary: 4 x 90 x 39 cm

Umywalka dolomitowa
Clever-1000 biała
Clever-1000 czarna
Clever-1000 czerwona
Clever-1000 szara
wymiary: 4 x 100 x 39 cm

Umywalka dolomitowa
Clever-1200D FALA biała
Clever-1200D FALA czarna
Clever-1200D FALA czerwona
Clever-1200D FALA szara
wymiary: 4 x 120 x 39 cm

Szafka pod umywalkę
FKS-AD-U50/39/2 (antyczne drewno)
FKS-B-U50/39/2 (biała)
FKS-C-U50/39/2 (czarna)
FKS-CZ-U50/39/2 (czerwona)
FKS-F-U50/39/2 (szary fino)
FKS-NE-U50/39/2 (natural eiche)
FKS-S-U50/39/2 (szary)
FKS-W-U50/39/2 (wenge mat)
FKS-WP-U50/39/2 (wenge połysk)
wymiary: 40 x 50 x 39 cm

Szafka pod umywalkę
FKS-AD-U60/39/2 (antyczne drewno)
FKS-B-U60/39/2 (biała)
FKS-C-U60/39/2 (czarna)
FKS-CZ-U60/39/2 (czerwona)
FKS-F-U60/39/2 (szary fino)
FKS-NE-U60/39/2 (natural eiche)
FKS-S-U60/39/2 (szary)
FKS-W-U60/39/2 (wenge mat)
FKS-WP-U60/39/2 (wenge połysk)
wymiary: 40 x 60 x 39 cm

Szafka pod umywalkę
FKS-AD-U80/39/2 (antyczne drewno)
FKS-B-U80/39/2 (biała)
FKS-C-U80/39/2 (czarna)
FKS-CZ-U80/39/2 (czerwona)
FKS-F-U80/39/2 (szary fino)
FKS-NE-U80/39/2 (natural eiche)
FKS-S-U80/39/2 (szary)
FKS-W-U80/39/2 (wenge mat)
FKS-WP-U80/39/2 (wenge połysk)
wymiary: 40 x 80 x 39 cm

Szafka pod umywalkę
FKS-AD-U90/39/2L (antyczne drewno)
FKS-B-U90/39/2L (biała)
FKS-C-U90/39/2L (czarna)
FKS-CZ-U90/39/2L (czerwona)
FKS-F-U90/39/2L (szary fino)
FKS-NE-U90/39/2L (natural eiche)
FKS-S-U90/39/2L (szary)
FKS-W-U90/39/2L (wenge mat)
FKS-WP-U90/39/2L (wenge połysk)
wymiary: 40 x 90 x 39 cm

Szafka pod umywalkę
FKS-AD-U100/39/2 (antyczne drewno)
FKS-B-U100/39/2 (biała)
FKS-C-U100/39/2 (czarna)
FKS-CZ-U100/39/2 (czerwona)
FKS-F-U100/39/2 (szary fino)
FKS-NE-U100/39/2 (natural eiche)
FKS-S-U100/39/2 (szary)
FKS-W-U100/39/2 (wenge mat)
FKS-WP-U100/39/2 (wenge połysk)
wymiary: 40 x 100 x 39 cm

Szafka pod umywalkę
FKS-AD-U120/39/4 (antyczne drewno)
FKS-B-U120/39/4 (biała)
FKS-C-U120/39/4 (czarna)
FKS-CZ-U120/39/4 (czerwona)
FKS-F-U120/39/4 (szary fino)
FKS-NE-U120/39/4 (natural eiche)
FKS-S-U120/39/4 (szary)
FKS-W-U120/39/4 (wenge mat)
FKS-WP-U120/39/4 (wenge połysk)
wymiary: 40 x 120 x 39 cm

Umywalka dolomitowa
Clever-500 biała
Clever-500 czarna
Clever-500 czerwona
Clever-500 szara
wymiary: 4 x 50 x 39 cm

Umywalka dolomitowa
Clever-600 biała
Clever-600 czarna
Clever-600 czerwona
Clever-600 szara
wymiary: 4 x 60 x 39 cm

Umywalka dolomitowa
Clever-800 biała
Clever-800 czarna
Clever-800 czerwona
Clever-800 szara
wymiary: 4 x 80 x 39 cm

Umywalka dolomitowa
Clever-900L biała
Clever-900L czarna
Clever-900L czerwona
wymiary: 4 x 90 x 39 cm

Umywalka dolomitowa
Clever-1000 biała
Clever-1000 czarna
Clever-1000 czerwona
Clever-1000 szara
wymiary: 4 x 100 x 39 cm

Umywalka dolomitowa
Clever-1200D FALA biała
Clever-1200D FALA czarna
Clever-1200D FALA czerwona
Clever-1200D FALA szara
wymiary: 4 x 120 x 39 cm

Szafka pod umywalkę
FKS-AD-U50/39/3 (antyczne drewno)
FKS-B-U50/39/3 (biała)
FKS-C-U50/39/3 (czarna)
FKS-CZ-U50/39/3 (czerwona)
FKS-F-U50/39/3 (szary fino)
FKS-NE-U50/39/3 (natural eiche)
FKS-S-U50/39/3 (szary)
FKS-W-U50/39/3 (wenge mat)
FKS-WP-U50/39/3 (wenge połysk)
wymiary: 60 x 50 x 39 cm

Szafka pod umywalkę
FKS-AD-U60/39/3 (antyczne drewno)
FKS-B-U60/39/3 (biała)
FKS-C-U60/39/3 (czarna)
FKS-CZ-U60/39/3 (czerwona)
FKS-F-U60/39/3 (szary fino)
FKS-NE-U60/39/3 (natural eiche)
FKS-S-U60/39/3 (szary)
FKS-W-U60/39/3 (wenge mat)
FKS-WP-U60/39/3 (wenge połysk)
wymiary: 60 x 60 x 39 cm

Szafka pod umywalkę
FKS-AD-U80/39/3 (antyczne drewno)
FKS-B-U80/39/3 (biała)
FKS-C-U80/39/3 (czarna)
FKS-CZ-U80/39/3 (czerwona)
FKS-F-U80/39/3 (szary fino)
FKS-NE-U80/39/3 (natural eiche)
FKS-S-U80/39/3 (szary)
FKS-W-U80/39/3 (wenge mat)
FKS-WP-U80/39/3 (wenge połysk)
wymiary: 60 x 80 x 39 cm

Szafka pod umywalkę
FKS-AD-U90/39/C3 (antyczne drewno)
FKS-B-U90/39/C3 (biała)
FKS-C-U90/39/C3 (czarna)
FKS-CZ-U90/39/C3 (czerwona)
FKS-F-U90/39/C3 (szary fino)
FKS-NE-U90/39/C3 (natural eiche)
FKS-S-U90/39/C3 (szary)
FKS-W-U90/39/C3 (wenge mat)
FKS-WP-U90/39/C3 (wenge połysk)
wymiary: 72 x 90 x 39 cm

Szafka pod umywalkę
FKS-AD-U100/39/3 (antyczne drewno)
FKS-B-U100/39/3 (biała)
FKS-C-U100/39/3 (czarna)
FKS-CZ-U100/39/3 (czerwona)
FKS-F-U100/39/3 (szary fino)
FKS-NE-U100/39/3 (natural eiche)
FKS-S-U100/39/3 (szary)
FKS-W-U100/39/3 (wenge mat)
FKS-WP-U100/39/3 (wenge połysk)
wymiary: 60 x 100 x 39 cm

Szafka pod umywalkę
FKS-AD-U120/39/6 (antyczne drewno)
FKS-B-U120/39/6 (biała)
FKS-C-U120/39/6 (czarna)
FKS-CZ-U120/39/6 (czerwona)
FKS-F-U120/39/6 (szary fino)
FKS-NE-U120/39/6 (natural eiche)
FKS-S-U120/39/6 (szary)
FKS-W-U120/39/6 (wenge mat)
FKS-WP-U120/39/6 (wenge połysk)
wymiary: 60 x 120 x 39 cm

Umywalka dolomitowa
Clever-500 biała
Clever-500 czarna
Clever-500 czerwona
Clever-500 szara
wymiary: 4 x 50 x 39 cm

Umywalka dolomitowa
Clever-600 biała
Clever-600 czarna
Clever-600 czerwona
Clever-600 szara
wymiary: 4 x 60 x 39 cm

Umywalka dolomitowa
Clever-800 biała
Clever-800 czarna
Clever-800 czerwona
Clever-800 szara
wymiary: 4 x 80 x 39 cm

Umywalka dolomitowa
Clever-900L biała
Clever-900L czarna
Clever-900L czerwona
wymiary: 4 x 90 x 39 cm

Umywalka dolomitowa
Clever-1000 biała
Clever-1000 czarna
Clever-1000 czerwona
Clever-1000 szara
wymiary: 4 x 100 x 39 cm

Umywalka dolomitowa
Clever-1200D FALA biała
Clever-1200D FALA czarna
Clever-1200D FALA czerwona
Clever-1200D FALA szara
wymiary: 4 x 120 x 39 cm
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Szafka pod umywalkę
FKS-AD-U50/39 (antyczne drewno)
FKS-B-U50/39 (biała)
FKS-C-U50/39 (czarna)
FKS-CZ-U50/39 (czerwona)
FKS-F-U50/39 (szary fino)
FKS-NE-U50/39 (natural eiche)
FKS-S-U50/39 (szary)
FKS-W-U50/39 (wenge mat)
FKS-WP-U50/39 (wenge połysk)
wymiary: 40 x 50 x 39 cm
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Szafka pod umywalkę
FKS-AD-U120/39/C3 (antyczne drewno)
FKS-B-U120/39/C3 (biała)
FKS-C-U120/39/C3 (czarna)
FKS-CZ-U120/39/C3 (czerwona)
FKS-F-U120/39/C3 (szary fino)
FKS-NE-U120/39/C3 (natural eiche)
FKS-S-U120/39/C3 (szary)
FKS-W-U120/39/C3 (wenge mat)
FKS-WP-U120/39/C3 (wenge połysk)
wymiary: 72 x 120 x 39 cm

Szafka pod umywalkę
FKS-AD-U140/39C (antyczne drewno)
FKS-B-U140/39C (biała)
FKS-C-U140/39C (czarna)
FKS-CZ-U140/39C (czerwona)
FKS-F-U140/39C (szary fino)
FKS-NE-U140/39C (natural eiche)
FKS-S-U140/39C (szary)
FKS-W-U140/39C (wenge mat)
FKS-W-U140/39C (wenge połysk)
wymiary: 40 x 140 x 39 cm

Umywalka dolomitowa
Clever-1200C biała
Clever-1200C czarna
Clever-1200C czerwona
Clever-1200C szara
wymiary: 4 x 120 x 39 cm

Umywalka dolomitowa
Clever-1200C biała
Clever-1200C czarna
Clever-1200C czerwona
Clever-1200C szara
wymiary: 4 x 120 x 39 cm

Umywalka dolomitowa
LIZ 800C biała
wymiary: 5 x 80 x 35 cm

Blat do szafek
80/39, 80/39/2 i 80/39/3
FKS-AD-B80/41 (antyczne drewno)
FKS-AV-B80/41 (grafit struktura)
FKS-B-B80/41 (biały)
FKS-C-B80/41 (czarny)
FKS-CZ-B80/41 (czerwony)
FKS-F-B80/41 (szary fino)
FKS-NE-B80/41 (natural eiche)
FKS-S-B80/41 (szary)
FKS-W-B80/41 (wenge mat)
wymiary: 2,2 x 80 x 41 cm

Blat do szafek
120/39C i 120/39/C3
FKS-AD-B120/41 (antyczne drewno)
FKS-AV-B120/41 (grafit struktura)
FKS-B-B120/41 (biały)
FKS-C-B120/41 (czarny)
FKS-CZ-B120/41 (czerwony)
FKS-F-B120/41 (szary fino)
FKS-NE-B120/41 (natural eiche)
FKS-S-B120/41 (szary)
FKS-W-B120/41 (wenge mat)
wymiary: 2,2 x 120 x 41 cm

Umywalka dolomitowa
LIZ 600C biała
wymiary: 5 x 60 x 35 cm

Umywalka dolomitowa
LIZ 600C biała
wymiary: 5 x 60 x 35 cm

Blat do szafek
100/39, 100/39/2 i 100/39/3
FKS-AD-B100/41 (antyczne drewno)
FKS-AV-B100/41 (grafit struktura)
FKS-B-B100/41 (biały)
FKS-C-B100/41 (czarny)
FKS-CZ-B100/41 (czerwony)
FKS-F-B100/41 (szary fino)
FKS-NE-B100/41 (natural eiche)
FKS-S-B100/41 (szary)
FKS-W-B100/41 (wenge mat)
wymiary: 2,2 x 100 x 41 cm

Blat do szafki 140/39C
FKS-AD-B140/41 (antyczne drewno)
FKS-AV-B140/41 (grafit struktura)
FKS-B-B140/41 (biały)
FKS-C-B140/41 (czarny)
FKS-CZ-B140/41 (czerwony)
FKS-F-B140/41 (szary fino)
FKS-NE-B140/41 (natural eiche)
FKS-S-B140/41 (szary)
FKS-W-B140/41 (wenge mat)
wymiary: 2,2 x 140 x 41 cm

Umywalka dolomitowa
LIZ 600C biała
wymiary: 5 x 60 x 35 cm
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Umywalka dolomitowa
LIZ 800C biała
wymiary: 5 x 80 x 35 cm

Szafka pod umywalkę
FKS-AD-U106/36/1 (antyczne drewno)
FKS-B-U106/36/1 (biała)
FKS-C-U106/36/1 (czarna)
FKS-CZ-U106/36/1 (czerwona)
FKS-F-U106/36/1 (szary fino)
FKS-NE-U106/36/1 (natural eiche)
FKS-S-U106/36/1 (szary)
FKS-W-U106/36/1 (wenge mat)
FKS-WP-U106/36/1 (wenge połysk)
wymiary: 40 x 106 x 36 cm

Szafka pod umywalkę
FKS-AD-U100/42/2 (antyczne drewno)
FKS-B-U100/42/2 (biała)
FKS-C-U100/42/2 (czarna)
FKS-CZ-U100/42/2 (czerwona)
FKS-F-U100/42/2 (szary fino)
FKS-NE-U100/42/2 (natural eiche)
FKS-S-U100/42/2 (szary)
FKS-W-U100/42/2 (wenge mat)
FKS-WP-U100/42/2 (wenge połysk)
wymiary: 40 x 100 x 42 cm

Umywalka dolomitowa
YAKU 80 biała
YAKU 80 czarna
wymiary: 10,6 x 81 x 36 cm

Umywalka dolomitowa
YAKU 100 biała
YAKU 100 czarna
wymiary: 10,6 x 106 x 36 cm

Umywalka dolomitowa
LINDSEY 1000C/D biała
wymiary: 10 x 100 x 42 cm

Regał wysoki
FKS-B-RW (biały)
FKS-C-RW (czarny)
FKS-CZ-RW (czerwony)
FKS-S-RW (szary)
FKS-W-RW (wenge mat)
FKS-WP-RW (wenge połysk)
wymiary: 143 x 40 x 31,5 cm

Regał wysoki
FKS-AD-RW/1 (antyczne drewno)
FKS-B-RW/1 (biały)
FKS-C-RW/1 (czarny)
FKS-CZ-RW/1 (czerwony)
FKS-F-RW/1 (szary fino)
FKS-NE-RW/1 (natural eiche)
FKS-S-RW/1 (szary)
FKS-W-RW/1 (wenge mat)
FKS-WP-RW/1 (wenge połysk)
wymiary: 143 x 40 x 31,5 cm

Regał wysoki
FKS-AD-RW/2 (antyczne drewno)
FKS-B-RW/2 (biały)
FKS-C-RW/2 (czarny)
FKS-CZ-RW/2 (czerwony)
FKS-F-RW/2 (szary fino)
FKS-NE-RW/2 (natural eiche)
FKS-S-RW/2 (szary)
FKS-W-RW/2 (wenge mat)
FKS-WP-RW/2 (wenge połysk)
wymiary: 143 x 40 x 31,5 cm

Regał wysoki z koszem
FKS-AD-RW/K (antyczne drewno)
FKS-B-RW/K (biały)
FKS-C-RW/K (czarny)
FKS-CZ-RW/K (czerwony)
FKS-F-RW/K (szary fino)
FKS-NE-RW/K (natural eiche)
FKS-S-RW/K (szary)
FKS-W-RW/K (wenge mat)
FKS-WP-RW/K (wenge połysk)
wymiary: 143 x 40 x 31,5 cm

Regał niski
FKS-B-RN (biały)
FKS-C-RN (czarny)
FKS-CZ-RN (czerwony)
FKS-S-RN (szary)
FKS-W-RN (wenge mat)
FKS-WP-RN (wenge połysk)
wymiary: 88,5 x 40 x 33 cm

Regał niski
FKS-AD-RN/1 (antyczne drewno)
FKS-B-RN/1 (biały)
FKS-C-RN/1 (czarny)
FKS-CZ-RN/1 (czerwony)
FKS-F-RN/1 (szary fino)
FKS-NE-RN/1 (natural eiche)
FKS-S-RN/1 (szary)
FKS-W-RN/1 (wenge mat)
FKS-WP-RN/1 (wenge połysk)
wymiary: 88,5 x 40 x 33 cm

Regał niski
FKS-AD-RN/2 (antyczne drewno)
FKS-B-RN/2 (biały)
FKS-C-RN/2 (czarny)
FKS-CZ-RN/2 (czerwony)
FKS-F-RN/2 (szary fino)
FKS-NE-RN/2 (natural eiche)
FKS-S-RN/2 (szary)
FKS-W-RN/2 (wenge mat)
FKS-WP-RN/2 (wenge połysk)
wymiary: 88,5 x 40 x 33 cm

Wieszak stojący wysoki
FKS-AD-WW (antyczne drewno)
FKS-AV-WW (grafit struktura)
FKS-B-WW (biały)
FKS-C-WW (czarny)
FKS-CZ-WW (czerwony)
FKS-F-WW (szary fino)
FKS-NE-WW (natural eiche)
FKS-S-WW (szary)
FKS-W-WW (wenge mat)
FKS-WP-WW (wenge połysk)
wymiary: 172 x 35 x 35 cm
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Szafka pod umywalkę
FKS-AD-U120/39C (antyczne drewno)
FKS-B-U120/39C (biała)
FKS-C-U120/39C (czarna)
FKS-CZ-U120/39C (czerwona)
FKS-F-U120/39C (szary fino)
FKS-NE-U120/39C (natural eiche)
FKS-S-U120/39C (szary)
FKS-W-U120/39C (wenge mat)
FKS-WP-U120/39C (wenge połysk)
wymiary: 40 x 120 x 39 cm

Szafka pod umywalkę
FKS-AD-U81/36 (antyczne drewno)
FKS-B-U81/36 (biała)
FKS-C-U81/36 (czarna)
FKS-CZ-U81/36 (czerwona)
FKS-F-U81/36 (szary fino)
FKS-NE-U81/36 (natural eiche)
FKS-S-U81/36 (szary)
FKS-W-U81/36 (wenge mat)
FKS-WP-U81/36 (wenge połysk)
wymiary: 40 x 81 x 36 cm
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Półka 70cm
FKS-AD-P70/15 (antyczne drewno)
FKS-B-P70/15 (biała)
FKS-C-P70/15 (czarna)
FKS-CZ-P70/15 (czerwona)
FKS-F-P70/15 (szary fino)
FKS-NE-P70/15 (natural eiche)
FKS-S-P70/15 (szary)
FKS-W-P70/15 (wenge mat)
FKS-WP-P70/15 (wenge połysk)
wymiary: 1,6 x 70 x 15 cm
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Szafka wisząca
FKS-AD-W60/72 (antyczne drewno)
FKS-B-W60/72 (biała)
FKS-C-W60/72 (czarna)
FKS-CZ-W60/72 (czerwona)
FKS-F-W60/72 (szary fino)
FKS-NE-W60/72 (natural eiche)
FKS-S-W60/72 (szary)
FKS-W-W60/72 (wenge mat)
FKS-WP-W60/72 (wenge połysk)
wymiary: 72 x 60 x 20,5 cm

Półka 50cm
FKS-AD-P50/15 (antyczne drewno)
FKS-B-P50/15 (biała)
FKS-C-P50/15 (czarna)
FKS-CZ-P50/15 (czerwona)
FKS-F-P50/15 (szary fino)
FKS-NE-P50/15 (natural eiche)
FKS-S-P50/15 (szary)
FKS-W-P50/15 (wenge mat)
FKS-WP-P50/15 (wenge połysk)
wymiary: 1,6 x 50 x 15 cm

Półka 80cm
FKS-AD-P80/15 (antyczne drewno)
FKS-B-P80/15 (biała)
FKS-C-P80/15 (czarna)
FKS-CZ-P80/15 (czerwona)
FKS-F-P80/15 (szary fino)
FKS-NE-P80/15 (natural eiche)
FKS-S-P80/15 (szary)
FKS-W-P80/15 (wenge mat)
FKS-WP-P80/15 (wenge połysk)
wymiary: 1,6 x 80 x 15 cm

Półka 60cm
FKS-AD-P60/15 (antyczne drewno)
FKS-B-P60/15 (biała)
FKS-C-P60/15 (czarna)
FKS-CZ-P60/15 (czerwona)
FKS-F-P60/15 (szary fino)
FKS-NE-P60/15 (natural eiche)
FKS-S-P60/15 (szary)
FKS-W-P60/15 (wenge mat)
FKS-WP-P60/15 (wenge połysk)
wymiary: 1,6 x 60 x 15 cm

Półka 100cm
FKS-AD-P100/15 (antyczne drewno)
FKS-B-P100/15 (biała)
FKS-C-P100/15 (czarna)
FKS-CZ-P100/15 (czerwona)
FKS-F-P100/15 (szary fino)
FKS-NE-P100/15 (natural eiche)
FKS-S-P100/15 (szary)
FKS-W-P100/15 (wenge mat)
FKS-WP-P100/15 (wenge połysk)
wymiary: 1,6 x 100 x 15 cm

Szafka z lustrem
FKS-AD-WL60/80 (antyczne drewno)
FKS-B-WL60/80 (biała)
FKS-C-WL60/80 (czarna)
FKS-CZ-WL60/80 (czerwona)
FKS-F-WL60/80 (szara fino)
FKS-NE-WL60/80 (natural eiche)
FKS-S-WL60/80 (szara)
FKS-W-WL60/80 (wenge mat)
FKS-WP-WL60/80 (wenge połysk)
wymiary: 80 x 60 x 16 cm

Szafka z lustrem
FKS-AD-WL70/80 (antyczne drewno)
FKS-B-WL70/80 (biała)
FKS-C-WL70/80 (czarna)
FKS-CZ-WL70/80 (czerwona)
FKS-F-WL70/80 (szara fino)
FKS-NE-WL70/80 (natural eiche)
FKS-S-WL70/80 (szara)
FKS-W-WL70/80 (wenge mat)
FKS-WP-WL70/80 (wenge połysk)
wymiary: 80 x 70 x 16 cm

Szafka z lustrem
FKS-AD-WL80/65 (antyczne drewno)
FKS-B-WL80/65 (biała)
FKS-C-WL80/65 (czarna)
FKS-CZ-WL80/65 (czerwona)
FKS-F-WL80/65 (szara fino)
FKS-NE-WL80/65 (natural eiche)
FKS-S-WL80/65 (szara)
FKS-W-WL80/65 (wenge mat)
FKS-WP-WL80/65 (wenge połysk)
wymiary: 65 x 80 x 16 cm

Szafka z lustrem
FKS-AD-WL90/65 (antyczne drewno)
FKS-B-WL90/65 (biała)
FKS-C-WL90/65 (czarna)
FKS-CZ-WL90/65 (czerwona)
FKS-F-WL90/65 (szara fino)
FKS-NE-WL90/65 (natural eiche)
FKS-S-WL90/65 (szara)
FKS-W-WL90/65 (wenge mat)
FKS-WP-WL90/65 (wenge połysk)
wymiary: 65 x 90 x 16 cm

Szafka z lustrem
FKS-AD-WL100/65 (antyczne drewno)
FKS-B-WL100/65 (biała)
FKS-C-WL100/65 (czarna)
FKS-CZ-WL100/65 (czerwona)
FKS-F-WL100/65 (szara fino)
FKS-NE-WL100/65 (natural eiche)
FKS-S-WL100/65 (szara)
FKS-W-WL100/65 (wenge mat)
FKS-WP-WL100/65 (wenge połysk)
wymiary: 65 x 100 x 16 cm

Szafka z lustrem
FKS-AD-WL120/65 (antyczne drewno)
FKS-B-WL120/65 (biała)
FKS-C-WL120/65 (czarna)
FKS-CZ-WL120/65 (czerwona)
FKS-F-WL120/65 (szara fino)
FKS-NE-WL120/65 (natural eiche)
FKS-S-WL120/65 (szara)
FKS-W-WL120/65 (wenge mat)
FKS-WP-WL120/65 (wenge połysk)
wymiary: 65 x 120 x 16 cm

Dozownik mydła
FKS-AD-D (antyczne drewno)
FKS-C-D (czarny)
FKS-CZ-D (czerwony)
FKS-F-D (szary fino)
FKS-NE-D (natural eiche)
FKS-S-D (szary)
FKS-W-D (wenge mat)
wymiary: 15 x 17 x 10 cm

Kubek
FKS-AD-K (antyczne drewno)
FKS-C-K (czarny)
FKS-CZ-K (czerwony)
FKS-F-K (szary fino)
FKS-NE-K (natural eiche)
FKS-S-K (szary)
FKS-W-K (wenge mat)
wymiary: 15 x 17 x 10 cm

Mydelniczka
FKS-AD-M (antyczne drewno)
FKS-C-M (czarna)
FKS-CZ-M (czerwona)
FKS-F-M (szara fino)
FKS-NE-M (natural eiche)
FKS-S-M (szara)
FKS-W-M (wenge mat)
wymiary: 15 x 17 x 13,5 cm

Uchwyt na papier
FKS-AD-P (antyczne drewno)
FKS-C-P (czarny)
FKS-CZ-P (czerwony)
FKS-F-P (szary fino)
FKS-NE-P (natural eiche)
FKS-S-P (szary)
FKS-W-P (wenge mat)
wymiary: 15 x 17 x 9 cm

Lustro
FKS-AD-L50/80 (antyczne drewno)
FKS-B-L50/80 (białe)
FKS-C-L50/80 (czarne)
FKS-CZ-L50/80 (czerwone)
FKS-F-L50/80 (szare fino)
FKS-NE-L50/80 (natural eiche)
FKS-S-L50/80 (szare)
FKS-W-L50/80 (wenge mat)
FKS-WP-L50/80 (wenge połysk)
wymiary: 80 x 50 x 2 cm

Wieszak podwójny
FKS-AD-W2 (antyczne drewno)
FKS-C-W2 (czarny)
FKS-CZ-W2 (czerwony)
FKS-F-W2 (szary fino)
FKS-NE-W2 (natural eiche)
FKS-S-W2 (szary)
FKS-W-W2 (wenge mat)
wymiary: 15 x 22 x 8 cm

Wieszak potrójny
FKS-AD-W3 (antyczne drewno)
FKS-C-W3 (czarny)
FKS-CZ-W3 (czerwony)
FKS-F-W3 (szary fino)
FKS-NE-W3 (natural eiche)
FKS-S-W3 (szary)
FKS-W-W3 (wenge mat)
wymiary: 15 x 30 x 8 cm

Szczotka WC
FKS-AD-S (antyczne drewno)
FKS-C-S (czarna)
FKS-CZ-S (czerwona)
FKS-F-S (szara fino)
FKS-NE-S (natural eiche)
FKS-S-S (szara)
FKS-W-S (wenge mat)
wymiary: 40 x 30 x 20 cm

Szafka z lustrem
FKS-AD-WL50/80 (antyczne drewno)
FKS-B-WL50/80 (biała)
FKS-C-WL50/80 (czarna)
FKS-CZ-WL50/80 (czerwona)
FKS-F-WL50/80 (szara fino)
FKS-NE-WL50/80 (natural eiche)
FKS-S-WL50/80 (szara)
FKS-W-WL50/80 (wenge mat)
FKS-WP-WL50/80 (wenge połysk)
wymiary: 80 x 50 x 16 cm

Lustro
FKS-AD-L90/80 (antyczne drewno)
FKS-B-L90/80 (białe)
FKS-C-L90/80 (czarne)
FKS-CZ-L90/80 (czerwone)
FKS-F-L90/80 (szare fino)
FKS-NE-L90/80 (natural eiche)
FKS-S-L90/80 (szare)
FKS-W-L90/80 (wenge mat)
FKS-WP-L90/80 (wenge połysk)
wymiary: 80 x 90 x 2 cm

Lustro
FKS-AD-L60/80 (antyczne drewno)
FKS-B-L60/80 (białe)
FKS-C-L60/80 (czarne)
FKS-CZ-L60/80 (czerwone)
FKS-F-L60/80 (szare fino)
FKS-NE-L60/80 (natural eiche)
FKS-S-L60/80 (szare)
FKS-W-L60/80 (wenge mat)
FKS-WP-L60/80 (wenge połysk)
wymiary: 80 x 60 x 2 cm

Lustro
FKS-AD-L70/80 (antyczne drewno)
FKS-B-L70/80 (białe)
FKS-C-L70/80 (czarne)
FKS-CZ-L70/80 (czerwone)
FKS-F-L70/80 (szare fino)
FKS-NE-L70/80 (natural eiche)
FKS-S-L70/80 (szare)
FKS-W-L70/80 (wenge mat)
FKS-WP-L70/80 (wenge połysk)
wymiary: 80 x 70 x 2 cm

Lustro
FKS-AD-L100/80 (antyczne drewno)
FKS-B-L100/80 (białe)
FKS-C-L100/80 (czarne)
FKS-CZ-L100/80 (czerwone)
FKS-F-L100/80 (szare fino)
FKS-NE-L100/80 (natural eiche)
FKS-S-L100/80 (szare)
FKS-W-L100/80 (wenge mat)
FKS-WP-L100/80 (wenge połysk)
wymiary: 80 x 100 x 2 cm
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Szafka wisząca
FKS-AD-W30/72 (antyczne drewno)
FKS-B-W30/72 (biała)
FKS-C-W30/72 (czarna)
FKS-CZ-W30/72 (czerwona)
FKS-F-W30/72 (szary fino)
FKS-NE-W30/72 (natural eiche)
FKS-S-W30/72 (szary)
FKS-W-W30/72 (wenge mat)
FKS-WP-W30/72 (wenge połysk)
wymiary: 72 x 30 x 20,5 cm

Lustro
FKS-AD-L80/80 (antyczne drewno)
FKS-B-L80/80 (białe)
FKS-C-L80/80 (czarne)
FKS-CZ-L80/80 (czerwone)
FKS-F-L80/80 (szare fino)
FKS-NE-L80/80 (natural eiche)
FKS-S-L80/80 (szare)
FKS-W-L80/80 (wenge mat)
FKS-WP-L80/80 (wenge połysk)
wymiary: 80 x 80 x 2 cm

Lustro
FKS-AD-L120/65 (antyczne drewno)
FKS-B-L120/65 (białe)
FKS-C-L120/65 (czarne)
FKS-CZ-L120/65 (czerwone)
FKS-F-L120/65 (szare fino)
FKS-NE-L120/65 (natural eiche)
FKS-S-L120/65 (szare)
FKS-W-L120/65 (wenge mat)
FKS-WP-L120/65 (wenge połysk)
wymiary: 65 x 120 x 2 cm
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FOKUS
CERAMIC

Regał wysoki FKS-B-RW/2, szafka FKSC-B-U120/45C z umywalką ceramiczną SOFT-120, lustro w ramie aluminiowej ALU-120/65.

Fokus Ceramic to seria, która jest rozwinięciem klasycznej serii Fokus z naszej oferty,
przy czym postawiono tutaj jedynie na umywalki ceramiczne. Fokus to bardzo
rozbudowana kolekcja mebli łazienkowych w wielu wersjach kolorystycznych.
Połączenie klasycznych, prostych brył pozbawionych dekoracyjnych wykończeń
z nowoczesnym, ergonomicznym i estetycznym uchwytem aluminiowym dało
niezwykłe efekty. Z jednej strony są to bowiem bardzo proste w odbiorze, klasyczne
meble, ale z drugiej, jest w nich coś, co zdecydowanie nie pasuje do nudnej
charakterystyki spartańskich wykończeń. Odważna kolorystyka, idealny kształt
wszystkich brył oraz dopasowanie estetyczne nawet najdrobniejszych elementów,
łącznie z zawiasami i prowadnicami to efekt całościowego spojrzenia na projekt.
Te meble z założenia miały być ładne w całości i w każdym szczególe - takie też są
i stąd wynika ich niezwykłość. W zależności od wariantu kolorystycznego staną się
częścią aranżacji klasycznych lub tych najbardziej nowoczesnych, tym bardziej że ich
design jest ponadczasowy, wykorzystuje niewyczerpujące się wzorce i materiały,
które sprawdzą się w każdej aranżacji.

Szafka FKSC-B-U65/45/2 +
umywalka ceramiczna ATRIA-65.

Szafka FKSC-F-U120/45C + umywalka ceramiczna SOFT-120.

Szafka FKSC-F-U65/45/2 +
umywalka ceramiczna ATRIA-65.

seria FOKUS CERAMIC

Szafka FKSC-C-U120/45C + umywalka ceramiczna SOFT-120.

Szafka FKSC-S-U100/45/2 +
umywalka ceramiczna ATRIA-100.

Szafka FKSC-NE-U85/45/2 + umywalka
ceramiczna ATRIA-85.

Regał wysoki FKS-NE-RW/2, szafka
FKSC-NE-U100/45/2 z umywalką ceramiczną
ATRIA-100, lustro FKS-NE-L100/80.
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Szafka pod umywalkę
FKSC-AD-U85/45/2 (antyczne
drewno)
FKSC-B-U85/45/2 (biała)
FKSC-C-U85/45/2 (czarna)
FKSC-CZ-U85/45/2 (czerwona)
FKSC-F-U85/45/2 (szary fino)
FKSC-NE-U85/45/2 (natural eiche)
FKSC-S-U85/45/2 (szary)
FKSC-W-U85/45/2 (wenge mat)
wymiary: 51 x 81,5 x 45 cm

Szafka pod umywalkę
FKSC-AD-U100/45/2 (antyczne
drewno)
FKSC-B-U100/45/2 (biała)
FKSC-C-U100/45/2 (czarna)
FKSC-CZ-U100/45/2 (czerwona)
FKSC-F-U100/45/2 (szary fino)
FKSC-NE-U100/45/2 (natural eiche)
FKSC-S-U100/45/2 (szary)
FKSC-W-U100/45/2 (wenge mat)
wymiary: 51 x 97,5 x 45 cm

Szafka pod umywalkę
FKSC-AD-U120/45C (antyczne
drewno)
FKSC-B-U120/45C (biała)
FKSC-C-U120/45C (czarna)
FKSC-CZ-U120/45C (czerwona)
FKSC-F-U120/45C (szary fino)
FKSC-NE-U120/45C (natural eiche)
FKSC-S-U120/45C (szary)
FKSC-W-U120/45C (wenge mat)
wymiary: 51 x 117 x 45 cm

Umywalka ceramiczna
ATRIA-65
wymiary: 2,5 x 65,5 x 45,5 cm

Umywalka ceramiczna
ATRIA-85
wymiary: 2,5 x 86 x 45,5 cm

Umywalka ceramiczna
ATRIA-100
wymiary: 2,5 x 100,5 x 46 cm

Umywalka ceramiczna
SOFT-120
wymiary: 4 x 120 x 45,5 cm

Regał wysoki
FKS-B-RW (biały)
FKS-C-RW (czarny)
FKS-CZ-RW (czerwony)
FKS-S-RW (szary)
FKS-W-RW (wenge mat)
wymiary: 143 x 40 x 31,5 cm

Regał wysoki
FKS-AD-RW/1 (antyczne drewno)
FKS-B-RW/1 (biały)
FKS-C-RW/1 (czarny)
FKS-CZ-RW/1 (czerwony)
FKS-F-RW/1 (szary fino)
FKS-NE-RW/1 (natural eiche)
FKS-S-RW/1 (szary)
FKS-W-RW/1 (wenge mat)
wymiary: 143 x 40 x 31,5 cm

Regał wysoki
FKS-AD-RW/2 (antyczne drewno)
FKS-B-RW/2 (biały)
FKS-C-RW/2 (czarny)
FKS-CZ-RW/2 (czerwony)
FKS-F-RW/2 (szary fino)
FKS-NE-RW/2 (natural eiche)
FKS-S-RW/2 (szary)
FKS-W-RW/2 (wenge mat)
wymiary: 143 x 40 x 31,5 cm

Regał wysoki z koszem
FKS-AD-RW/K (antyczne drewno)
FKS-B-RW/K (biały)
FKS-C-RW/K (czarny)
FKS-CZ-RW/K (czerwony)
FKS-F-RW/K (szary fino)
FKS-NE-RW/K (natural eiche)
FKS-S-RW/K (szary)
FKS-W-RW/K (wenge mat)
wymiary: 143 x 40 x 31,5 cm

Regał niski
FKS-B-RN (biały)
FKS-C-RN (czarny)
FKS-CZ-RN (czerwony)
FKS-S-RN (szary)
FKS-W-RN (wenge mat)
wymiary: 88,5 x 40 x 33 cm

Regał niski
FKS-AD-RN/1 (antyczne drewno)
FKS-B-RN/1 (biały)
FKS-C-RN/1 (czarny)
FKS-CZ-RN/1 (czerwony)
FKS-F-RN/1 (szary fino)
FKS-NE-RN/1 (natural eiche)
FKS-S-RN/1 (szary)
FKS-W-RN/1 (wenge mat)
wymiary: 88,5 x 40 x 33 cm

Regał niski
FKS-AD-RN/2 (antyczne drewno)
FKS-B-RN/2 (biały)
FKS-C-RN/2 (czarny)
FKS-CZ-RN/2 (czerwony)
FKS-F-RN/2 (szary fino)
FKS-NE-RN/2 (natural eiche)
FKS-S-RN/2 (szary)
FKS-W-RN/2 (wenge mat)
wymiary: 88,5 x 40 x 33 cm

Wieszak stojący wysoki
FKS-AD-WW (antyczne drewno)
FKS-B-WW (biały)
FKS-C-WW (czarny)
FKS-CZ-WW (czerwony)
FKS-F-WW (szary fino)
FKS-NE-WW (natural eiche)
FKS-S-WW (szary)
FKS-W-WW (wenge mat)
wymiary: 172 x 35 x 35 cm

seria FOKUS CERAMIC

Szafka FKSC-CZ-U65/45/2 +
umywalka ceramiczna ATRIA-65.

Szafka pod umywalkę
FKSC-AD-U65/45/2 (antyczne
drewno)
FKSC-B-U65/45/2 (biała)
FKSC-C-U65/45/2 (czarna)
FKSC-CZ-U65/45/2 (czerwona)
FKSC-F-U65/45/2 (szary fino)
FKSC-NE-U65/45/2 (natural eiche)
FKSC-S-U65/45/2 (szary)
FKSC-W-U65/45/2 (wenge mat)
wymiary: 51 x 61,5 x 45 cm

Regał wysoki FKS-CZ-RW, szafka FKSC-CZ-U65/45/2 z umywalką ceramiczną ATRIA-65,
lustro w ramie aluminiowej ALU-60/80.
Szafka FKSC-CZ-U85/45/2 +
umywalka ceramiczna ATRIA-85.
Szafka FKSC-W-U65/45/2 +
umywalka ceramiczna ATRIA-65.
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Szafka FKSC-W-U85/45/2 +
umywalka ceramiczna ATRIA-85.

Regał wysoki FKS-AD-RW/2, szafka FKSC-AD-U85/45/2 z umywalką ceramiczną ATRIA-85,
lustro w ramie aluminiowej ALU-60/80.
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Półka 70cm
FKS-AD-P70/15 (antyczne drewno)
FKS-B-P70/15 (biała)
FKS-C-P70/15 (czarna)
FKS-CZ-P70/15 (czerwona)
FKS-F-P70/15 (szary fino)
FKS-NE-P70/15 (natural eiche)
FKS-S-P70/15 (szary)
FKS-W-P70/15 (wenge mat)
wymiary: 1,6 x 70 x 15 cm
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Szafka wisząca
FKS-AD-W60/72 (antyczne drewno)
FKS-B-W60/72 (biała)
FKS-C-W60/72 (czarna)
FKS-CZ-W60/72 (czerwona)
FKS-F-W60/72 (szary fino)
FKS-NE-W60/72 (natural eiche)
FKS-S-W60/72 (szary)
FKS-W-W60/72 (wenge mat)
wymiary: 72 x 60 x 20,5 cm

Półka 50cm
FKS-AD-P50/15 (antyczne drewno)
FKS-B-P50/15 (biała)
FKS-C-P50/15 (czarna)
FKS-CZ-P50/15 (czerwona)
FKS-F-P50/15 (szary fino)
FKS-NE-P50/15 (natural eiche)
FKS-S-P50/15 (szary)
FKS-W-P50/15 (wenge mat)
wymiary: 1,6 x 50 x 15 cm

Półka 80cm
FKS-AD-P80/15 (antyczne drewno)
FKS-B-P80/15 (biała)
FKS-C-P80/15 (czarna)
FKS-CZ-P80/15 (czerwona)
FKS-F-P80/15 (szary fino)
FKS-NE-P80/15 (natural eiche)
FKS-S-P80/15 (szary)
FKS-W-P80/15 (wenge mat)
wymiary: 1,6 x 80 x 15 cm

Półka 60cm
FKS-AD-P60/15 (antyczne drewno)
FKS-B-P60/15 (biała)
FKS-C-P60/15 (czarna)
FKS-CZ-P60/15 (czerwona)
FKS-F-P60/15 (szary fino)
FKS-NE-P60/15 (natural eiche)
FKS-S-P60/15 (szary)
FKS-W-P60/15 (wenge mat)
wymiary: 1,6 x 60 x 15 cm

Półka 100cm
FKS-AD-P100/15 (antyczne drewno)
FKS-B-P100/15 (biała)
FKS-C-P100/15 (czarna)
FKS-CZ-P100/15 (czerwona)
FKS-F-P100/15 (szary fino)
FKS-NE-P100/15 (natural eiche)
FKS-S-P100/15 (szary)
FKS-W-P100/15 (wenge mat)
wymiary: 1,6 x 100 x 15 cm

Dozownik mydła
FKS-AD-D (antyczne drewno)
FKS-C-D (czarny)
FKS-CZ-D (czerwony)
FKS-F-D (szary fino)
FKS-NE-D (natural eiche)
FKS-S-D (szary)
FKS-W-D (wenge mat)
wymiary: 15 x 17 x 10 cm

Kubek
FKS-AD-K (antyczne drewno)
FKS-C-K (czarny)
FKS-CZ-K (czerwony)
FKS-F-K (szary fino)
FKS-NE-K (natural eiche)
FKS-S-K (szary)
FKS-W-K (wenge mat)
wymiary: 15 x 17 x 10 cm

Mydelniczka
FKS-AD-M (antyczne drewno)
FKS-C-M (czarna)
FKS-CZ-M (czerwona)
FKS-F-M (szara fino)
FKS-NE-M (natural eiche)
FKS-S-M (szara)
FKS-W-M (wenge mat)
wymiary: 15 x 17 x 13,5 cm

Uchwyt na papier
FKS-AD-P (antyczne drewno)
FKS-C-P (czarny)
FKS-CZ-P (czerwony)
FKS-F-P (szary fino)
FKS-NE-P (natural eiche)
FKS-S-P (szary)
FKS-W-P (wenge mat)
wymiary: 15 x 17 x 9 cm

Wieszak podwójny
FKS-AD-W2 (antyczne drewno)
FKS-C-W2 (czarny)
FKS-CZ-W2 (czerwony)
FKS-F-W2 (szary fino)
FKS-NE-W2 (natural eiche)
FKS-S-W2 (szary)
FKS-W-W2 (wenge mat)
wymiary: 15 x 22 x 8 cm

Wieszak potrójny
FKS-AD-W3 (antyczne drewno)
FKS-C-W3 (czarny)
FKS-CZ-W3 (czerwony)
FKS-F-W3 (szary fino)
FKS-NE-W3 (natural eiche)
FKS-S-W3 (szary)
FKS-W-W3 (wenge mat)
wymiary: 15 x 30 x 8 cm

Szczotka WC
FKS-AD-S (antyczne drewno)
FKS-C-S (czarna)
FKS-CZ-S (czerwona)
FKS-F-S (szara fino)
FKS-NE-S (natural eiche)
FKS-S-S (szara)
FKS-W-S (wenge mat)
wymiary: 40 x 30 x 20 cm

Szafka z lustrem
FKS-AD-WL50/80 (antyczne drewno)
FKS-B-WL50/80 (biała)
FKS-C-WL50/80 (czarna)
FKS-CZ-WL50/80 (czerwona)
FKS-F-WL50/80 (szara fino)
FKS-NE-WL50/80 (natural eiche)
FKS-S-WL50/80 (szara)
FKS-W-WL50/80 (wenge mat)
wymiary: 80 x 50 x 16 cm

Szafka z lustrem
FKS-AD-WL60/80 (antyczne drewno)
FKS-B-WL60/80 (biała)
FKS-C-WL60/80 (czarna)
FKS-CZ-WL60/80 (czerwona)
FKS-F-WL60/80 (szara fino)
FKS-NE-WL60/80 (natural eiche)
FKS-S-WL60/80 (szara)
FKS-W-WL60/80 (wenge mat)
wymiary: 80 x 60 x 16 cm

Szafka z lustrem
FKS-AD-WL70/80 (antyczne drewno)
FKS-B-WL70/80 (biała)
FKS-C-WL70/80 (czarna)
FKS-CZ-WL70/80 (czerwona)
FKS-F-WL70/80 (szara fino)
FKS-NE-WL70/80 (natural eiche)
FKS-S-WL70/80 (szara)
FKS-W-WL70/80 (wenge mat)
wymiary: 80 x 70 x 16 cm

Szafka z lustrem
FKS-AD-WL80/65 (antyczne drewno)
FKS-B-WL80/65 (biała)
FKS-C-WL80/65 (czarna)
FKS-CZ-WL80/65 (czerwona)
FKS-F-WL80/65 (szara fino)
FKS-NE-WL80/65 (natural eiche)
FKS-S-WL80/65 (szara)
FKS-W-WL80/65 (wenge mat)
wymiary: 65 x 80 x 16 cm

Szafka z lustrem
FKS-AD-WL90/65 (antyczne drewno)
FKS-B-WL90/65 (biała)
FKS-C-WL90/65 (czarna)
FKS-CZ-WL90/65 (czerwona)
FKS-F-WL90/65 (szara fino)
FKS-NE-WL90/65 (natural eiche)
FKS-S-WL90/65 (szara)
FKS-W-WL90/65 (wenge mat)
wymiary: 65 x 90 x 16 cm

Szafka z lustrem
FKS-AD-WL100/65 (antyczne drewno)
FKS-B-WL100/65 (biała)
FKS-C-WL100/65 (czarna)
FKS-CZ-WL100/65 (czerwona)
FKS-F-WL100/65 (szara fino)
FKS-NE-WL100/65 (natural eiche)
FKS-S-WL100/65 (szara)
FKS-W-WL100/65 (wenge mat)
wymiary: 65 x 100 x 16 cm

Szafka z lustrem
FKS-AD-WL120/65 (antyczne drewno)
FKS-B-WL120/65 (biała)
FKS-C-WL120/65 (czarna)
FKS-CZ-WL120/65 (czerwona)
FKS-F-WL120/65 (szara fino)
FKS-NE-WL120/65 (natural eiche)
FKS-S-WL120/65 (szara)
FKS-W-WL120/65 (wenge mat)
wymiary: 65 x 120 x 16 cm

Lustro
FKS-AD-L50/80 (antyczne drewno)
FKS-B-L50/80 (białe)
FKS-C-L50/80 (czarne)
FKS-CZ-L50/80 (czerwone)
FKS-F-L50/80 (szare fino)
FKS-NE-L50/80 (natural eiche)
FKS-S-L50/80 (szare)
FKS-W-L50/80 (wenge mat)
wymiary: 80 x 50 x 2 cm

Lustro
FKS-AD-L90/80 (antyczne drewno)
FKS-B-L90/80 (białe)
FKS-C-L90/80 (czarne)
FKS-CZ-L90/80 (czerwone)
FKS-F-L90/80 (szare fino)
FKS-NE-L90/80 (natural eiche)
FKS-S-L90/80 (szare)
FKS-W-L90/80 (wenge mat)
wymiary: 80 x 90 x 2 cm

Lustro
FKS-AD-L60/80 (antyczne drewno)
FKS-B-L60/80 (białe)
FKS-C-L60/80 (czarne)
FKS-CZ-L60/80 (czerwone)
FKS-F-L60/80 (szare fino)
FKS-NE-L60/80 (natural eiche)
FKS-S-L60/80 (szare)
FKS-W-L60/80 (wenge mat)
wymiary: 80 x 60 x 2 cm

Lustro
FKS-AD-L70/80 (antyczne drewno)
FKS-B-L70/80 (białe)
FKS-C-L70/80 (czarne)
FKS-CZ-L70/80 (czerwone)
FKS-F-L70/80 (szare fino)
FKS-NE-L70/80 (natural eiche)
FKS-S-L70/80 (szare)
FKS-W-L70/80 (wenge mat)
wymiary: 80 x 70 x 2 cm

Lustro
FKS-AD-L100/80 (antyczne drewno)
FKS-B-L100/80 (białe)
FKS-C-L100/80 (czarne)
FKS-CZ-L100/80 (czerwone)
FKS-F-L100/80 (szare fino)
FKS-NE-L100/80 (natural eiche)
FKS-S-L100/80 (szare)
FKS-W-L100/80 (wenge mat)
wymiary: 80 x 100 x 2 cm

seria FOKUS CERAMIC

Szafka wisząca
FKS-AD-W30/72 (antyczne drewno)
FKS-B-W30/72 (biała)
FKS-C-W30/72 (czarna)
FKS-CZ-W30/72 (czerwona)
FKS-F-W30/72 (szary fino)
FKS-NE-W30/72 (natural eiche)
FKS-S-W30/72 (szary)
FKS-W-W30/72 (wenge mat)
wymiary: 72 x 30 x 20,5 cm

Lustro
FKS-AD-L80/80 (antyczne drewno)
FKS-B-L80/80 (białe)
FKS-C-L80/80 (czarne)
FKS-CZ-L80/80 (czerwone)
FKS-F-L80/80 (szare fino)
FKS-NE-L80/80 (natural eiche)
FKS-S-L80/80 (szare)
FKS-W-L80/80 (wenge mat)
wymiary: 80 x 80 x 2 cm

Lustro
FKS-AD-L120/65 (antyczne drewno)
FKS-B-L120/65 (białe)
FKS-C-L120/65 (czarne)
FKS-CZ-L120/65 (czerwone)
FKS-F-L120/65 (szare fino)
FKS-NE-L120/65 (natural eiche)
FKS-S-L120/65 (szare)
FKS-W-L120/65 (wenge mat)
wymiary: 65 x 120 x 2 cm
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seria JONA

Regał JNA-B-RW, szafka JNA-B-U80/48/2 z umywalką Yonna 800C, lustro w ramie aluminiowej ALUC-80/65.

Szafka z koszem na pranie JNA-B-U120/48K + umywalka Yonna 1200C.

Szuflada cargo w szafce JNA-B-U120/48C i JNA-B-U120/48K.

JONA

Szafka JNA-B-U120/48C + umywalka Yonna 1200C.
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Seria Jona to meble łazienkowe, które łączą w sobie pozornie niedające
się pogodzić lekkość i masywność. Prosta, prostopadłościenna bryła
już na pierwszy rzut oka sugeruje wielką pojemność, a jednocześnie
nie dominuje w estetyce pomieszczenia. Połączenie jej z fantazyjną,
nietypową umywalką wpuszczaną w blat dodaje całej konstrukcji
znacznej lekkości i niebanalnego charakteru. Meble Jona są
wykonywane w dwóch kolorach: białym i czarnym. W obu wersjach
barwnych doskonale widoczna jest elegancka, syntetyczna linia mebli,
podkreślona lekkim, chromowanym uchwytem. Przełamanie symetrii
widoczne od frontu wiszącego regału przyciąga wzrok i stanowi
delikatny, elegancki motyw dekoracyjny, natomiast szafki z umywalkami
są symetryczne, a więc to klasyczne, wysublimowane konstrukcje.
Seria Jona to meble łazienkowe, których głównym atutem wizualnym
jest nienachalna elegancja i delikatne, nieco nieprzewidywalne linie.

Uchwyt w serii Jona.

Zachowanie prostego kształtu bryły pozwoliło zmaksymalizować przestrzeń ładunkową. Dzięki
rezygnacji z tak dziś popularnych skomplikowanych łuków i łamanych, w szafkach zmieścił się kosz
na bieliznę, a także koszyk typu „cargo”, w którym można bez trudu ustawić nawet wyższe butelki
z kosmetykami. Poza tym, zgodnie z naszym standardem, we wszystkich szafkach i szufladach
zastosowany został system cichego domykania. Płyty meblowe są znakomicie chronione przed
wilgocią, a wykończenia są odporne na uszkodzenia mechaniczne. Chromowane uchwyty
pozwalają pewnie otworzyć drzwi i szuflady nawet wilgotną ręką, a ergonomiczny projekt
umywalki sprawia, że nawet przy jej nietypowym kształcie stanowi ona niezwykle praktyczne
rozwiązanie. Przemyślany projekt pozwolił odzyskać przestrzeń, która w wielu innych meblach
jest bezpowrotnie tracona: optymalne ułożenie zawiasów, mądrze ustalona wysokość półek czy
zastosowanie innowacyjnej konstrukcji syfonu umywalkowego pozwoliły zwiększyć pakowność
szafek bez ich dalszego powiększania. Seria mebli łazienkowych Jona to rozwiązanie dla osób,
które chcą się wyróżnić estetyką, ale bez krzykliwych detali, a jednocześnie nie zamierzają w imię
walorów wizualnych poświęcać atutów użytkowych.
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seria JONA
Szafka pod umywalkę JNA-SP-U120/48K, umywalka Yonna 1200C.

Regał wysoki JNA-C-RW, szafka pod umywalkę JNA-C-U120/48C z umywalką Yonna 1200C, lustro w czarnej ramie aluminiowej ALUC-120/65.

Szafka z koszem na pranie JNA-C-U80/48K + umywalka Yonna 800C.
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Szuflada cargo w szafce JNA-C-U120/48C i JNA-C-U120/48K.

Szafka z koszem na pranie JNA-SP-U120/48K, umywalka Yonna 1200C.

Szafka pod umywalkę
JNA-B-U80/48/2 (biała)
JNA-C-U80/48/2 (czarna)
JNA-SP-U80/48/2 (sheffield perlgrau)
wymiary: 46 x 80 x 48 cm

Szafka pod umywalkę
JNA-B-U80/48K (biała)
JNA-C-U80/48K (czarna)
JNA-SP-U80/48K (sheffield perlgrau)
wymiary: 72 x 80 x 48 cm

Umywalka dolomitowa
Yonna 800C
wymiary: 4 x 80 x 48 cm

Umywalka dolomitowa
Yonna 800C
wymiary: 4 x 80 x 48 cm

Regał wysoki
JNA-B-RW (biały)
JNA-C-RW (czarny)
JNA-SP-RW (sheffield perlgrau)
wymiary: 143 x 40 x 32 cm

Szafka pod umywalkę
JNA-B-U120/48C (biała)
JNA-C-U120/48C (czarna)
JNA-SP-U120/48C (sheffield perlgrau)
wymiary: 72 x 120 x 48 cm

Szafka pod umywalkę z koszem
JNA-B-U120/48K (biała)
JNA-C-U120/48K (czarna)
JNA-SP-U120/48K (sheffield perlgrau)
wymiary: 72 x 120 x 48 cm

Umywalka dolomitowa
Yonna 1200C
wymiary: 4 x 120 x 48 cm

Umywalka dolomitowa
Yonna 1200C
wymiary: 4 x 120 x 48 cm
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seria LISSA
Szafka pod umywalkę LSA-B-U60/45/2
z umywalką LUCIANNA-60.

Uchwyt chromowany w serii Lissa.

Regał wysoki LSA-B-RW, szafka pod umywalkę LSA-B-U80/45/2 z umywalką
LUCIANNA-80, lustro w ramie aluminiowej ALU-80/60.

Szafka pod umywalkę LSA-B-U80/45/2
z umywalką LUCIANNA-80.

Szafka pod umywalkę LSA-B-U80/45/2
z umywalką LUCIANNA-80.

LISSA

Regał wysoki LSA-B-RW, szafka pod umywalkę LSA-B-U60/45/2 z umywalką LUCIANNA-60, lustro w ramie aluminiowej ALU-60/80, szafka wisząca LSA-B-W30/72.
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Linia mebli łazienkowych Lissa jest stworzona z myślą o najbardziej eleganckich
i funkcjonalnych łazienkach. Kanwą projektu są proste, klasyczne i uniwersalne
bryły, które jednak zyskały wiele elegancji dzięki zaokrąglonym krawędziom. Dzięki
temu też znakomicie komponują się z pojedynczą lub podwójną umywalką, której
misa ma prostokątny obrys. Złagodzenie krawędzi pozwoliło na uzyskanie efektu
lżejszej, wysublimowanej konstrukcji, charakterystycznej dla łazienek aranżowanych
według najlepszych współczesnych wzorców. Gładkie płyty meblowe wysokiej jakości
zapewniają możliwość wyboru mebli z tej serii w jednym z trzech kolorów: białym,
szarym lub czarnym, zawsze z wykończeniem na wysoki połysk, co dodatkowo podnosi
wizualną atrakcyjność szafek i regałów. W celu uzyskania wrażenia większej objętości
zastosowane zostały także dość szerokie, poziome listwy. Dopełniają one wizerunku
mebli zbudowanych zgodnie z klasycznym kanonem piękna, jednocześnie jednak
zaokrąglenie rantów i użycie ceramicznych umywalek o prostym obrysie i fantazyjnej
misie sprawia, że jest to kolekcja przyciągająca wzrok.

W meblach serii Lissa znakomicie widać jednak, że wygląd powinien być
podporządkowany funkcji. Meble te są wykonane z MDF-u zabezpieczonego
najwyższej klasy folią meblową, która chroni płytę przed wilgocią, a sama jest
bardzo odporna na uszkodzenia mechaniczne. Zawiasy i rolki szuflad są wyposażone
w system cichego domykania, co zwiększa komfort użytkowania i zmniejsza ryzyko
przypadkowego uszkodzenia materiału. Wewnątrz znajduje się duża, w pełni
dostępna przestrzeń, a rozsądne ustawienie wysokości półek i szuflad czyni ją
bardzo funkcjonalną. Zaokrąglone ranty, poza tym, że wyglądają bardzo atrakcyjnie,
dodatkowo zwiększają odporność na uszkodzenia mechaniczne. Klasyczny uchwyt
jest wygodnym rozwiązaniem pozwalającym otwierać drzwiczki nawet wilgotną
dłonią, a przy okazji podnosi walory estetyczne tych mebli. Jest to propozycja do
nowoczesnych łazienek, które muszą wyróżniać się funkcjonalnością. Meble Lissa
zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zaspokoiły jednocześnie wyszukany zmysł
estetyczny i wysokie wymagania co do użyteczności.
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seria LISSA
Regał wysoki LSA-B-RW, szafka pod umywalkę LSA-B-U120/45/2 z umywalką LUCIANNA-120, lustro w ramie aluminiowej ALU-120/65.

Szafka pod umywalkę LSA-B-U120/45/2 z umywalką LUCIANNA-120.
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Szafka pod umywalkę LSA-B-U120/45/2 z umywalką LUCIANNA-120.

Szafka pod umywalkę
LSA-B-U60/45/2 (biała)
LSA-C-U60/45/2 (czarna)
LSA-S-U60/45/2 (szara)
wymiary: 61 x 57 x 44 cm

Szafka pod umywalkę
LSA-B-U80/45/2 (biała)
LSA-C-U80/45/2 (czarna)
LSA-S-U80/45/2 (szara)
wymiary: 61 x 76 x 44 cm

Umywalka ceramiczna
LUCIANNA-60
wymiary: 6 x 60 x 46 cm

Umywalka ceramiczna
LUCIANNA-80
wymiary: 6 x 80 x 46 cm

Szafka pod umywalkę
LSA-B-U100/45/2 (biała)
LSA-C-U100/45/2 (czarna)
LSA-S-U100/45/2 (szara)
wymiary: 61 x 101,5 x 44 cm

Szafka pod umywalkę
LSA-B-U120/45/2 (biała)
LSA-C-U120/45/2 (czarna)
LSA-S-U120/45/2 (szara)
wymiary: 61 x 116,5 x 44 cm

Umywalka ceramiczna
LUCIANNA-105
wymiary: 6 x 105,5 x 46 cm

Umywalka ceramiczna
LUCIANNA-120
wymiary: 6 x 120,5 x 46 cm

Regał wysoki
LSA-B-RW (biały)
LSA-C-RW (czarny)
LSA-S-RW (szary)
wymiary: 155 x 45 x 32 cm

Szafka wisząca
LSA-B-W30/72 (biała)
LSA-C-W30/72 (czarna)
LSA-S-W30/72 (szara)
wymiary: 72 x 30 x 20,5 cm

Szafki pod umywalkę z tej serii są
sprzedawane w komplecie z syfonem.
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seria MEIVA

Regał MVA-RW, szafka MVA-B-U120/46/4,
umywalka ERIS 1210D, lustro ALU-120/65.

Szafka MVA-B-U70/46/2 + umywalka ERIS 710C.

Szafka MVA-B-U80/46 + umywalka ERIS 810C.

MEIVA

Linia Meiva to meble łazienkowe inspirowane klasycznymi wykończeniami symetryczne, proste w formie, gładkie, ale nie surowe, tylko z delikatnym, prostokątnym
wgłębieniem. Taka forma estetyczna wielokrotnie zdobywała szczyty popularności i
dziś też jest wysoko ceniona. Strukturalna folia meblowa 3D nadaje całości większej
głębi, a chromowane uchwyty przełamują monotonię, dodając całości nowoczesnego
charakteru. Meble z tej serii dostępne są w dwóch wersjach kolorystycznych: nieco
bardziej klasycznej dębu country i nowoczesnej białej, która wyśmienicie komponuje
się z bardziej innowacyjnymi aranżacjami. Frez będący dominującym elementem
dekoracyjnym wszystkich mebli z tej serii ma swoją kontynuację również w wykończeniu
umywalki dedykowanej do tych mebli, a więc całość stanowi komplet o jednolitym
wzornictwie i wspólnej cesze szczególnej, co czyni te meble wybitnie atrakcyjnymi.

Szafka pod umywalkę MVA-B-U120/46C + umywalka dolomitowa MEWA 1210C.

Szafka MVA-B-U80/46/2,
umywalka ERIS 810C.

Dwa regały niskie MVA-B-RN,
szafka pod umywalkę MVA-B-U80/46/2,
umywalka ERIS 810C, lustro ALU-80/80.

Stworzenie mebli, które są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale także nie ucierpią w
ciepłym i wilgotnym mikroklimacie łazienki wymagało zastosowania nowoczesnych
materiałów. Użyliśmy najlepszych, aby mieć pewność, że przez długie lata meble
zachowają swoje piękno a ciche domykanie drzwi i szuflad dopełnia obrazu doskonałej
linii mebli łazienkowych. Największa dokładność wykończeń, ścisła kontrola jakości
oraz nasze doświadczenie w produkcji mebli łazienkowych gwarantują, że meble z serii
Meiva będą rozwiązaniem doskonałym w każdym przypadku - zarówno do klasycznych,
jak i nowoczesnych prestiżowych aranżacji.
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Szafka pod umywalkę
MVA-B-U70/46/2 (biała)
MVA-DC-U70/46/2 (dąb country)
wymiary: 50 x 71 x 46 cm

Szafka pod umywalkę
MVA-B-U80/46/2 (biała)
MVA-DC-U80/46/2 (dąb country)
wymiary: 50 x 81 x 46 cm

Umywalka dolomitowa
ERIS 610C
wymiary: 3 x 61 x 46 cm

Umywalka dolomitowa
ERIS 710C
wymiary: 3 x 71 x 46 cm

Umywalka dolomitowa
ERIS 810C
wymiary: 3 x 81 x 46 cm

Szafka pod umywalkę
MVA-B-U90/46/2 (biała)
MVA-DC-U90/46/2 (dąb country)
wymiary: 50 x 91 x 46 cm

Szafka pod umywalkę
MVA-B-U100/46/2 (biała)
MVA-DC-U100/46/2 (dąb country)
wymiary: 50 x 101 x 46 cm

Szafka pod umywalkę
MVA-B-U120/46C (biała)
MVA-DC-U120/46C (dąb country)
wymiary: 50 x 121 x 46 cm

Umywalka dolomitowa
ERIS 910C
wymiary: 3 x 91 x 46 cm

Umywalka dolomitowa
ERIS 1010C
wymiary: 3 x 101 x 46 cm

Umywalka dolomitowa
MEWA 1210C
wymiary: 3 x 121 x 46 cm

Szafka pod umywalkę
MVA-B-U80/46 (biała)
MVA-DC-U80/46 (dąb country)
wymiary: 71,5 x 81 x 46 cm

Szafka pod umywalkę
MVA-B-U120/46/4 (biała)
MVA-DC-U120/46/4 (dąb country)
wymiary: 50 x 121 x 46 cm

Umywalka dolomitowa
ERIS 810C
wymiary: 3 x 81 x 46 cm

Umywalka dolomitowa
ERIS 1210D
wymiary: 3 x 121 x 46 cm

Regał wysoki
MVA-B-RW (biały)
MVA-DC-RW (dąb country)
wymiary: 143 x 40 x 32 cm

Regał niski
MVA-B-RN (biały)
MVA-DC-RN (dąb country)
wymiary: 71,5 x 40 x 32 cm

seria MEIVA

Szafka pod umywalkę
MVA-B-U60/46/2 (biała)
MVA-DC-U60/46/2 (dąb country)
wymiary: 50 x 61 x 46 cm

Regał wysoki MVA-B-RW, szafka MVA-B-U90/46/2 + umywalka ERIS 910C, lustro ALU-90/80.
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Szafka z lustrem
MVA-B-WL61/80 (biała)
MVA-DC-WL61/80 (dąb country)
wymiary: 80 x 61 x 16 cm

Szafka z lustrem
MVA-B-WL71/80 (biała)
MVA-DC-WL71/80 (dąb country)
wymiary: 80 x 71 x 16 cm

Szafka z lustrem
MVA-B-WL81/65 (biała)
MVA-DC-WL81/65 (dąb country)
wymiary: 65 x 81 x 16 cm

Szafka z lustrem
MVA-B-WL91/65 (biała)
MVA-DC-WL91/65 (dąb country)
wymiary: 65 x 91 x 16 cm

Szafka z lustrem
MVA-B-WL101/65 (biała)
MVA-DC-WL101/65 (dąb country)
wymiary: 65 x 101 x 16 cm

Szafka z lustrem
MVA-B-WL121/65 (biała)
MVA-DC-WL121/65 (dąb country)
wymiary: 65 x 121 x 16 cm

Szafka wisząca
MVA-B-W40/72 (biała)
MVA-DC-W40/72 (dąb country)
wymiary: 72 x 40 x 20 cm

Wieszak stojący wysoki
MVA-B-WW (biały)
MVA-DC-WW (dąb country)
wymiary: 172 x 35 x 35 cm
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Szafka MVA-DC-U100/46/2 + umywalka ERIS
1010C.
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Regał wysoki MVA-DC-RW, szafka pod umywalkę MVA-DC-U80/46, umywalka ERIS 810C,
lustro ALU-80/65, regał niski MVA-DC-RN.

Szafka pod umywalkę MVA-DC-U90/46/2 + umywalka ERIS 910C.

89

seria MEIVA

Regał wysoki MVA-DC-RW, szafka pod umywalkę MVA-DC-U70/46/2 + umywalka ERIS 710C, lustro ALU-80/70.

Regał niski MVA-DC-RN, szafka pod umywalkę MVA-DC-U120/46C,
umywalka MEWA 1210C, lustro ALU-120/65.

seria MOSSA

MOSSA

Dwa regały MOS-B-RW, szafka MOS-B-U80/45/2 z umywalką ceramiczną DETA 3066, lustro w czarnej ramie aluminiowej ALUC-80/65.
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Mossa to doskonała estetycznie kolekcja, łącząca w sobie klasyczną koncepcję
prostych brył z modnymi przełamaniami linii mebli. Niezwykły efekt uzyskany został
dzięki połączeniu czystej, doskonale eksponującej idealne linie bieli z kolorem czarnym,
charakterystycznym dla granitu, który dodaje konstrukcji elegancji oraz dodatkowej
głębi. Modne połączenie kontrastowych kolorów zestawiliśmy z zaskakującym
mariażem kształtów: na prostopadłościennej, prostej i klasycznej szafce, ustawiona
została nablatowa, oryginalna, ergonomiczna umywalka ceramiczna o subtelnych,
skośnych liniach. Całości dopełniają niewielkie, ale dobrze widoczne uchwyty
meblowe, które dodają bryłom ciekawego wyglądu i przełamują monotonię frontów
meblowych. Dla ujednolicenia i rozbudowania kompozycji całego zestawu, regał
został udekorowany wstawką w kolorze blatów, a półka cała jest w kolorze granitu.
Alternatywna kolorystyka to połączenie ciemnych blatów z czarnymi frontami doskonała głębia kolorów, która znakomicie dopełnia aranżacji w większych łazienkach.

Szafka MOS-B-U80/45/2 + umywalka ceramiczna DETA 3066.

Szafka MOS-B-U100/45/2 + umywalka ceramiczna DETA 3066.

Blat w serii Mossa - imitacja granitu.

Uchwyt w serii Mossa.

Innowacyjny projekt wizualny poparliśmy jednak najznakomitszymi rozwiązaniami technicznymi,
znanymi z poprzednich serii. Standardem jest system cichego domykania szafek i szuflad,
zapewniający maksymalny komfort. Uchwyty meblowe pomimo swojej delikatności zostały
wyprofilowane w taki sposób, aby były praktyczne i pozwalały na pewny chwyt również
wilgotną ręką. Równocześnie w szafce zaprojektowany został syfon umywalkowy, który zajmuje
tak niewiele miejsca, iż nie ma potrzeby tworzenia wcięcia w dnie szuflady. Syfon znajduje się
z tyłu za szufladami. Jest to znakomite rozwiązanie, które gwarantuje maksymalną przestrzeń
użyteczną, a także szybki i wygodny dostęp w razie jakiejkolwiek awarii. Wykonanie mebli
z mocnych, wytrzymałych i odpornych na wilgoć płyt meblowych wykończonych specjalną
okleiną stworzoną z myślą o meblach łazienkowych jest kropką nad i. Zachowanie prostych brył
gwarantuje maksymalną użyteczność mebli, a niezwykła precyzja wykonania - trwałość. Meble
łazienkowe z serii Mossa to rozwiązanie dla osób, które są znudzone powtarzalną estetyką, ale
jednocześnie nie zamierzają poświęcać funkcjonalności w imię ciekawego wyglądu.
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seria MOSSA
Szafka MOS-C-U80/45/2 + umywalka ceramiczna DETA 3066.

Szafka MOS-C-U80/45/2 + umywalka ceramiczna DETA 3066.

Dwa regały MOS-C-RW, szafka MOS-C-U100/45/2 z umywalką ceramiczną DETA 3066, lustro w czarnej ramie aluminiowej ALUC-100/65.

Szafka MOS-C-U100/45/2 + umywalka ceramiczna DETA 3066.

Regał MOS-C-RW.
Szafka pod umywalkę
MOS-B-U80/45/2 (biała)
MOS-C-U80/45/2 (czarna)
wymiary: 48 x 80,5 x 46,5 cm

Szafka pod umywalkę
MOS-B-U100/45/2 (biała)
MOS-C-U100/45/2 (czarna)
wymiary: 48 x 100,5 x 46,5 cm

Umywalka ceramiczna
DETA 65
wymiary: 12,5 x 65 x 46,5 cm

Umywalka ceramiczna
DETA 65
wymiary: 12,5 x 65 x 46,5 cm

Szafki pod umywalkę z tej serii są
sprzedawane w komplecie z syfonem.
Półka MOS-C-P40/17.
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Regał wysoki
MOS-B-RW (biały)
MOS-C-RW (czarny)
wymiary: 155 x 45 x 32,5 cm

Półka
MOS-C-P40/17 (czarna)
wymiary: 3,5 x 40 x 17 cm

Blat w serii Mossa.
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seria OLIMPIA

Regał wysoki OLP-B-RW, szafka OLP-B-U100, umywalka ceramiczna AREDA-42, lustro OLP-W-L100/65.
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OLIMPIA

Szafka pod umywalkę OLP-B-U100 + umywalka ceramiczna AREDA-42.

Olimpia to bez wątpienia jedna z najbardziej prestiżowych kolekcji mebli w ofercie.
Jest to propozycja niezwykła, ponieważ zamiast klasycznych płyt meblowych,
do stworzenia frontów użyty został gięty MDF: materiał niezwykle trwały,
niesamowicie piękny, mający niepowtarzalny charakter, którego, nawet mając do
dyspozycji całą współczesną technologię, podrobić się właściwie nie da. Dodatkowe
walory estetyczne zapewniają wstawki w kolorze blatu. Korpusy lakierowane są
na biały połysk, natomiast blaty i wstawki wykończone są wysokiej jakości folią
w kolorze wenge. Skontrastowanie tych dwóch odcieni zapewnia niezwykły
efekt, będący pomostem między klasycznym, a współczesnym podejściem do
wykończenia drewna. Całości dopełniają ceramiczne umywalki nablatowe, które
dodatkowo podkreślają niezwykłość całego układu barw i kształtów.
Także funkcjonalność mebli jest utrzymana na najwyższym poziomie. Dzięki
skrupulatnemu planowaniu wnętrza szafek, mimo nietypowego kształtu bryły,
wewnątrz można zmieścić naprawdę sporo, co pozwala utrzymać łazienkę
w nieskazitelnej czystości i cieszyć się pięknym wyglądem najważniejszego
pomieszczenia w domu, jednocześnie nie tracąc nic z podstawowej funkcjonalności.
Wszystkie drzwi i szuflady zostały wyposażone w system cichego domykania,
co dopełnia całości eleganckiego projektu. Seria Olimpia jest wykończona w
taki sposób, aby z powodzeniem służyć przez długie lata mimo podwyższonej
wilgotności i stosunkowo wysokiej temperatury - meble gięte są doskonale
zabezpieczone i świetnie sprawdzają się nawet w trudnych warunkach.

Szafka pod umywalkę OLP-B-U70,
umywalka ceramiczna AREDA-42.

Regał niski OLP-B-RN, szafka pod umywalkę OLP-B-U70, umywalka ceramiczna AREDA-42,
lustro OLP-W-L70/80.
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Szafka pod umywalkę
OLP-B-U100 (biała/wenge)
wymiary: 43,5 x 100 x 48 cm

Umywalka ceramiczna
AREDA-42
wymiary: 42 x 42 x 14 cm

Umywalka ceramiczna
AREDA-42
wymiary: 42 x 42 x 14 cm

seria OLIMPIA

Szafka pod umywalkę
OLP-B-U70 (biała/wenge)
wymiary: 43,5 x 72 x 48 cm

Szafka pod umywalkę
OLP-B-U150 (biała/wenge)
wymiary: 43,5 x 150 x 48 cm
Umywalki ceramiczne
AREDA-42 (x2)
wymiary: 42 x 42 x 14 cm
Regał wysoki OLP-B-RW, szafka pod umywalkę OLP-B-U150, dwie umywalki ceramiczne AREDA-42, lustro OLP-W-L100/65.

Uchwyty chromowane w serii Olimpia.
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Regał niski
OLP-B-RN (biały/wenge)
wymiary: 71,5 x 45 x 37 cm

Regał wysoki
OLP-B-RW (biały/wenge)
wymiary: 135 x 45 x 35 cm

Lustro
OLP-W-L70/80 (wenge)
wymiary: 80 x 70 cm

Lustro
OLP-W-L100/65 (wenge)
wymiary: 65 x 100 cm

Szafka pod umywalkę OLP-B-U150, dwie umywalki ceramiczne AREDA-42.
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seria PASATTO

Dwa regały PAS-WF-RW, szafka PAS-WF-U90,
umywalka ceramiczna Bahama-95, lustro ALU-90/80.

Szafka PAS-WF-U60 + umywalka Bahama-65.

PASATTO

Szafka PAS-WF-U70 + umywalka Bahama-75.

Szafka wisząca PAS-WF-W40/72, szafka PAS-WF-U50 + umywalka Bahama-55, lustro ALU-50/80.

Pasatto to linia niezwykłych mebli łazienkowych, których nietypowe bryły
w połączeniu z doskonale dopasowaną umywalką sprawiają wrażenie, jakby
pozostawały w ciągłym ruchu. Połączenie prostych brył z zaokrąglonymi,
finezyjnymi krawędziami zaowocowało jedną z najbardziej nietypowych kolekcji
mebli łazienkowych na rynku. Nie mają one w sobie nic z niefunkcjonalnych mebli,
których priorytetem jest niezwykły wygląd. W przypadku linii Pasatto wygląd i
funkcja są ze sobą równie ważne. Wrażenie płynności, labilności i delikatności
sprawia, że są to meble, które z równym powodzeniem można ustawić w
łazienkach klasycznych, ponieważ zachowały - mimo swojej nowoczesności pełną symetrię, lub nowoczesnych, ponieważ jest w nich coś, co przyciąga uwagę
i sprawia wrażenie niemożliwego.
Przy całej niezwykłości projektu mebli Pasatto, pozostały one w pełni
funkcjonalne. Nadal do Twojej dyspozycji jest olbrzymia przestrzeń, którą
możesz zagospodarować tak, jak chcesz. Doskonale zaprojektowane szafki i
regały wyposażone w drzwiczki z systemem cichego domykania pozwalają do
maksimum wykorzystać przestrzeń każdej łazienki, a melaminowana płyta
meblowa, z której wykonane są fronty i półki, jest odporna na wilgoć, dzięki
czemu meble łazienkowe Pasatto z powodzeniem będą służyły przez długie lata.
Odwołując się do nowoczesnych materiałów, stworzyliśmy własną interpretację
klasycznych wzorców łącząc je i przeplatając ze sobą, tworząc atrakcyjnie
wyglądające i w pełni funkcjonalne meble łazienkowe, które znakomicie
wyglądają na tle najbardziej luksusowych aranżacji.
Regał PAS-WF-RW, szafka PAS-WF-U60 + umywalka Bahama-65, lustro ALU-60/80, szafka wisząca PAS-WF-W40/72.
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seria PASATTO
Dwa regały PAS-WF-RW, szafka PAS-WF-U80 + umywalka Bahama-85, lustro ALU-80/80.

Szafka pod umywalkę
PAS-WF-U50 (drewno wiąz)
wymiary: 47 x 51 x 29,5 cm

Szafka pod umywalkę
PAS-WF-U60 (drewno wiąz)
wymiary: 47 x 61 x 30 cm

Szafka pod umywalkę
PAS-WF-U70 (drewno wiąz)
wymiary: 47 x 71 x 30 cm

Umywalka ceramiczna
BAHAMA-55
wymiary: 57 x 42,5 cm

Umywalka ceramiczna
BAHAMA-65
wymiary: 67 x 42,5 cm

Umywalka ceramiczna
BAHAMA-75
wymiary: 77 x 48 cm

Regał PAS-WF-RW.

Szafka pod umywalkę
PAS-WF-U80 (drewno wiąz)
wymiary: 47 x 81 x 30 cm

Szafka pod umywalkę
PAS-WF-U90 (drewno wiąz)
wymiary: 47 x 91 x 30 cm

Umywalka ceramiczna
BAHAMA-85
wymiary: 87 x 48 cm

Umywalka ceramiczna
BAHAMA-95
wymiary: 97 x 48 cm

Regał wysoki
PAS-WF-RW (drewno wiąz)
wymiary: 143 x 40 x 31,5 cm

Szafka wisząca
PAS-WF-W40/72 (drewno wiąz)
wymiary: 72 x 40 x 20 cm

Szafka pod umywalkę PAS-WF-U80 + umywalka ceramiczna Bahama-85.

Szafka pod umywalkę PAS-WF-U90 + umywalka ceramiczna Bahama-95.
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Szafka pod umywalkę PAS-WF-U60 + umywalka ceramiczna Bahama-65.
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seria PLATUM
Szafka pod umywalkę PLT-C-U100/40L + umywalka ceramiczna ISIK-100.

Szafka pod umywalkę PLT-C-U120/40/2 + umywalka ceramiczna ISIK-120.

Szafka pod umywalkę PLT-C-U85/40 +
umywalka ceramiczna ISIK-85.

PLATUM

Regał wysoki PLT-C-RW, szafka pod umywalkę
PLT-C-U60/31, umywalka ceramiczna ISIK-60,
lustro ALUC-60/80, szafka wisząca PLT-C-W40/72.
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Platum to kolekcja mebli łazienkowych o przełomowym wzornictwie. Skutecznie
łączą ze sobą klasyczne piękno drewna z charakterystyczną dla designerskich mebli
otwartą linią. Boczne linie bryły zaznaczone są kolorem drewna „natural eiche” lub
„sheffield perlgrau”, natomiast fronty wykończone są odpowiednio czystą bielą lub
głęboką, matową czernią. Kontrastowe kolory i brak odcinającej się, dolnej krawędzi
sprawiają, że meble znakomicie komponują się z „otwartymi”, nowoczesnymi
aranżacjami. Idealnego kształtu mebli nie zakłócają ani uchwyty, ani frezy, które
miałyby je zastąpić. Meble łazienkowe Platum mają najprostszy możliwy kształt,
co pozwala zrównoważyć odważną kolorystykę i sprawia, że regały i szafki pod
umywalkę zyskują elegancki, wyszukany rys. Precyzyjne wykończenie i gładkie,
wyraźne krawędzie płyt meblowych sprawiają, że meble z linii Platum idealnie pasują
do aranżacji wymagających maksymalnej precyzji. Brak widocznych od zewnątrz
elementów montażowych pozwala wyeksponować meble w dowolnym miejscu,
a użycie najnowszej generacji folii meblowych zapewnia maksymalną trwałość
kolorów. Szafki pod umywalki dostępne są w czterech wariantach wielkości, a do
każdej dopasowana jest ceramiczna umywalka o prostych liniach i nienagannej
stylistyce. Linia umieszczona tuż pod umywalką stanowi podkreślenie modnego
stylu i podkreśla stylistyczną zbieżność z wyglądem regału wiszącego.

Regał wysoki PLT-C-RW, szafka pod umywalkę
PLT-C-U85/40 + umywalka ceramiczna ISIK-85,
lustro w czarnej ramie aluminiowej ALUC-80/60.

Seria Platum to jednak nie tylko niezwykła estetyka, ale także
doskonałe rozwiązania techniczne: świetne wykończenie
pozwala zabezpieczyć meble przed negatywnym wpływem
wilgoci i wyższych temperatur, a najlepsze materiały są
bardzo odporne na uszkodzenia mechaniczne. W tej serii
mebli zastosowany został system otwierania i zamykania
„push open”, dzięki czemu nie tylko uchwyty ani frezy nie
zaburzają estetyki, ale przede wszystkim otwieranie szafek
nawet wilgotną dłonią nie stanowi żadnego problemu.
Bazując na doświadczeniach z poprzednimi liniami mebli
łazienkowych, stworzyliśmy przestronne i funkcjonalne
wnętrza: wygodna, prosta przestrzeń pozwala zmieścić
wszystko, co jest potrzebne, a efektywne wykorzystanie
miejsca w szufladach jest łatwiejsze dzięki dołączonym
do zestawu przybornikom kosmetycznym. Meble
łazienkowe serii Platum to nasza propozycja dla wszystkich,
którzy oczekują bezkompromisowej funkcjonalności
w najmodniejszym wydaniu.

Szafka pod umywalkę PLT-C-U60/31 +
umywalka ceramiczna ISIK-60.
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seria PLATUM
Regał wysoki PLT-B-RW, szafka pod umywalkę PLT-B-U100/40L,
umywalka ceramiczna ISIK-100, lustro w ramie aluminiowej ALU-100/65.

Szafka pod umywalkę PLT-B-U100/40L +
umywalka ceramiczna ISIK-100.

Regał wysoki PLT-B-RW, szafka pod umywalkę PLT-B-U120/40/2 + umywalka ceramiczna ISIK-120, lustro w ramie aluminiowej ALU-120/65.

Regał wysoki PLT-B-RW, szafka pod umywalkę PLT-B-U60/31 + umywalka ceramiczna ISIK-60,
lustro w ramie aluminiowej ALU-60/80, szafka wisząca PLT-B-W40/72.
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Szafka pod umywalkę
PLT-B-U60/31 (białe fronty)
PLT-C-U60/31 (czarne fronty)
wymiary: 45 x 57 x 31 cm

Szafka pod umywalkę
PLT-B-U85/40 (białe fronty)
PLT-C-U85/40 (czarne fronty)
wymiary: 45 x 81 x 40 cm

Umywalka ceramiczna
ISIK-60
wymiary: 5 x 60 x 34,5 cm

Umywalka ceramiczna
ISIK-85
wymiary: 5 x 84,5 x 44 cm

Szafka pod umywalkę
PLT-B-U100/40L (białe fronty)
PLT-C-U100/40L (czarne fronty)
wymiary: 45 x 97 x 40 cm

Szafka pod umywalkę
PLT-B-U120/40/2 (białe fronty)
PLT-C-U120/40/2 (czarne fronty)
wymiary: 45 x 117 x 40 cm

Umywalka ceramiczna
ISIK-100
wymiary: 5 x 100,5 x 44,5 cm

Umywalka ceramiczna
ISIK-120
wymiary: 5 x 120 x 44 cm

Szafka wisząca
PLT-B-W40/72 (białe fronty)
PLT-C-W40/72 (czarne fronty)
wymiary: 72 x 40 x 18,5 cm

Regał wysoki
PLT-B-RW (białe fronty)
PLT-C-RW (czarne fronty)
wymiary: 143,5 x 40 x 32 cm

Szafka pod umywalkę PLT-B-U60/31 +
umywalka ceramiczna ISIK-60.
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seria QUENO

Regał wysoki QN-B-RW, dwie szafki QN-B-U60/46 + umywalka dolomitowa SHELLY 1200D, lustro ALU-120/65.

QUENO

Queno - meble łazienkowe, które przyciągają uwagę designem i zatrzymują
ją dzięki funkcjonalności. Aby je stworzyć, wykorzystaliśmy kilka trendów w
meblarstwie: połączyliśmy klasykę prostych, podstawowych brył z zamiłowaniem
do niezwykłych detali i okuć. Wykorzystaliśmy również modę na biel i czerń, nie
zapominając jednocześnie o ponadczasowym wenge. Linia mebli łazienkowych
Queno jest mariażem klasyki i nowoczesności - na tle idealnie prostych brył
prezentuje dopracowaną, nietypową w tej klasie listwę satynowaną, która spełnia
jednocześnie funkcje dekoracji i uchwytu.

Regał wysoki QN-B-RW, szafka pod umywalkę QN-B-U60/46 + umywalka
dolomitowa SHELLY 600C, lustro ALU-60/80, regał niski QN-B-RN.

Szafka pod umywalkę QN-B-U120/46C + umywalka SHELLY 1200C.

Szafka pod umywalkę QN-B-U60/46 + umywalka dolomitowa
SHELLY 600C.

Uchwyt w formie wpuszczonej, satynowej listwy.

W Queno jest jeszcze jedna wyjątkowa rzecz, a mianowicie materiał. W przypadku
wykończenia w kolorze wenge, fronty i boki wykonano z bardzo trwałej płyty
meblowej powlekanej melaminą, natomiast kolory biały i czarny wykonane są z
płyty MDF foliowanej wysokiej jakości folią meblową. Zarówno folia jak i melamina
posiadają wysokie parametry wilgocioodporne a także trwałą i odporną na
zadrapania powłokę, dzięki czemu można mieć pewność, że linia mebli Queno, to
nie tylko szafki cieszące oczy, ale przede wszystkim meble, które nigdy nie zawiodą
w codziennym użytkowaniu.
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Linia mebli łazienkowych Queno leży w pół drogi między nowoczesnością a klasyką,
ale nie jest kompromisem między dobrym wyglądem a wysoką trwałością - obie te
cechy są w tym przypadku zmaksymalizowane, a to oznacza, że będzie to wyborna
propozycja i dla klientów szukających ponadczasowego piękna, i dla tych, którzy na
pierwszym miejscu stawiają praktyczne rozwiązania.

Szafka pod umywalkę QN-B-U80/46 + umywalka
dolomitowa SHELLY 800C.

Szafka pod umywalkę QN-B-U90/31L,
umywalka dolomitowa TIPI 900/310L,
lustro ALU-90/80, dwie szafki wiszące QN-B-W40/50.
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Regał wysoki QN-C-RW, szafka pod umywalkę QN-C-U100/46 +
umywalka dolomitowa SHELLY 1000C, lustro ALU-100/65.

Szafka QN-C-U120/31 + umywalka dolomitowa TIPI-1200/310 biała.

Szafka pod umywalkę QN-C-U90/46 +
umywalka dolomitowa UM-900C ASHLEY.

Szafka QN-C-U120/31 + umywalka dolomitowa TIPI-1200/310 czarna.

Szafka pod umywalkę
QN-B-U80/46 (biała)
QN-C-U80/46 (czarna)
wymiary: 40 x 80 x 46 cm

Szafka pod umywalkę
QN-B-U100/46 (biała)
QN-C-U100/46 (czarna)
wymiary: 40 x 100 x 46 cm

Umywalka dolomitowa
SHELLY 600C
wymiary: 8 x 60 x 46 cm

Umywalka dolomitowa
SHELLY 800C
wymiary: 8 x 80 x 46 cm

Umywalka dolomitowa
SHELLY 1000C
wymiary: 8 x 100 x 46 cm

Szafka pod umywalkę
QN-B-U90/46 (biała)
QN-C-U90/46 (czarna)
wymiary: 40 x 90 x 46 cm

Szafka pod umywalkę
(2x) QN-B-U60/46 (biała)
(2x) QN-C-U60/46 (czarna)
wymiary: (2x) 40 x 60 x 46 cm

Szafka pod umywalkę
QN-B-U120/46C (biała)
QN-C-U120/46C (czarna)
wymiary: 40 x 120 x 46 cm

Umywalka dolomitowa
UM-900C ASHLEY
wymiary: 11 x 90 x 46 cm

Umywalka dolomitowa
SHELLY 1200D
wymiary: 8 x 120 x 46 cm

Umywalka dolomitowa
SHELLY 1200C
wymiary: 8 x 120 x 46 cm

Szafka pod umywalkę
QN-B-U60/31 (biała)
QN-C-U60/31 (czarna)
wymiary: 40 x 60 x 31 cm

Szafka pod umywalkę
QN-B-U90/31L (biała)
QN-C-U90/31L (czarna)
wymiary: 40 x 90 x 31 cm

Szafka pod umywalkę
QN-B-U120/31 (biała)
QN-C-U120/31 (czarna)
wymiary: 40 x 120 x 32 cm

Umywalka dolomitowa
TIPI-600x310 (biała)
TIPI-600x310 (czarna)
wymiary: 4 x 60 x 31 cm

Umywalka dolomitowa
TIPI-900x310L (biała)
TIPI-900x310L (czarna)
wymiary: 4 x 90 x 31 cm

Umywalka dolomitowa
TIPI-1200x310 (biała)
TIPI-1200x310 (czarna)
wymiary: 4 x 120 x 31 cm

Szafka pod umywalkę
QN-B-U80/31 (biała)
QN-C-U80/31 (czarna)
wymiary: 71,5 x 80 x 32 cm
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Regał wysoki QN-C-RW, szafka pod umywalkę QN-C-U80/31 +
umywalka TIPI-800/310 czarna, lustro ALUC-80/65.

Szafka pod umywalkę QN-C-U80/31,
umywalka dolomitowa TIPI-800/310 biała.

Umywalka dolomitowa
TIPI-800x310 (biała)
TIPI-800x310 (czarna)
wymiary: 4 x 80 x 31 cm

Regał wysoki
QN-B-RW (biały)
QN-C-RW (czarny)
wymiary: 143,5 x 40 x 32 cm

Regał niski
QN-B-RN (biała)
QN-C-RN (czarny)
wymiary: 89 x 40 x 32 cm

seria QUENO

Szafka pod umywalkę
QN-B-U60/46 (biała)
QN-C-U60/46 (czarna)
wymiary: 40 x 60 x 46 cm

Szafka wisząca
QN-B-W40/50 (biały)
QN-C-W40/50 (czarna)
wymiary: 50 x 40 x 20 cm
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seria ROYAL
Uchwyt z oczkiem Swarovskiego do serii Royal.

Szafka pod umywalkę ROL-B-U80/45 + umywalka ceramiczna
WERONI-800/500.

Regał wysoki ROL-B-RW, szafka pod umywalkę ROL-B-U80/45 + umywalka ceramiczna WERONI-800/500, lustro w ramie aluminiowej ALU-80/60.

ROYAL

Royal to linia mebli łazienkowych, których projekt został opracowany z myślą o
najbardziej prestiżowych i ekskluzywnych łazienkach. Na kanwie prostych brył
stworzone zostały meble o niezwykłym charakterze - nie są krzykliwe, ale epatują
dyskretną elegancją, a to dzięki starannie dobranym, niepowtarzalnym uchwytom
z oczkiem Swarovskiego. Seria dostępna jest w dwóch wariantach kolorystycznych:
białym oraz czarnym. W obu przypadkach meble są wykończone na wysoki połysk,
co doskonale licuje ze srebrną barwą ażurowych uchwytów. Projekt jest niezwykle
precyzyjny, a wykonanie bardzo staranne. Dopełnieniem całości jest wyjątkowa
umywalka ceramiczna w białym kolorze. Jej kształt, mimo dużych wymiarów, jest
lekki, linie miękkie, a całość sprawia wrażenie wypływającej na blat szafki. Nie jest
to rozwiązanie typowe - nie bazuje na klasycznych bryłach, ale doskonale się z nimi
komponuje, tworząc przyjemny dla oka kontrast między prostotą a wyszukaną
elegancją o nienachalnym charakterze. Jak przystało na meble królewskie, seria Royal
góruje nad większością alternatywnych propozycji praktycznymi zastosowaniami nowatorska konstrukcja syfonu umywalkowego pozwoliła na znaczące zwiększenie
ilości dostępnego w szafce miejsca i zamontowanie w niej praktycznego organizera.
Wszystkie szuflady szafki i drzwi regału są wyposażone w mechanizmy cichego
domykania. Seria mebli łazienkowych Royal została przygotowana z myślą o osobach,
które szukają sposobu na niezwykłe, ale proste wykończenie łazienki.
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Szafka pod umywalkę ROL-C-U80/45 + umywalka ceramiczna
WERONI-800/500.

Szuflada wyposażona jest w wygodny organizer z przegródkami.

Szafka pod umywalkę
ROL-B-U80/45 (biała)
ROL-B-U80/45 (czarna)
wymiary: 56,5 x 76 x 45 cm

Szafka pod umywalkę
ROL-B-U100/45 (biała)
ROL-C-U100/45 (czarna)
wymiary: 56,5 x 96 x 45 cm

Umywalka ceramiczna
WERONI-800/500
wymiary: 2 x 80 x 50 cm

Umywalka ceramiczna
WERONI-1000/500
wymiary: 2 x 100 x 50 cm

Regał wysoki
ROL-B-RW (biały)
ROL-C-RW (czarny)
wymiary: 143,5 x 40 x 32 cm

Szafki pod umywalkę z tej serii są
sprzedawane w komplecie z syfonem.
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seria SENSI

SENSI

Regał wysoki SNI-B-RW, szafka pod umywalkę SNI-B-U65/45/2, umywalka ceramiczna SOFT-65, lustro ALU-60/80, szafka wisząca SNI-B-W30/72.
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Sensi to linia mebli łazienkowych jedynych w swoim rodzaju. Ich bryła jest prosta,
klasyczna i choć można powiedzieć o niej wiele, to z pewnością nie jest rewolucyjna.
Jednak zastosowanie jako materiału wykończeniowego białej folii meblowej o wysokim
połysku i umywalki o niemal identycznej barwie dało olśniewający efekt. Elementem
dekoracyjnym są też lustrzane wstawki umieszczone między szufladami. Dzięki
temu klasyczny kształt zyskał głębię, jakiej nie mają żadne inne meble łazienkowe.
Brak uchwytów dodatkowo przyciąga wzrok, gdyż szafka widziana z każdej strony
prezentuje oglądającemu jedynie równą, nienagannie czystą i doskonale symetryczną
powierzchnię. Linia Sensi została zaprojektowana z myślą o nietuzinkowych aranżacjach,
w których brakuje przysłowiowej kropki nad i. Dekoracyjna powierzchnia lustrzana
będzie właśnie takim dekorem. Klasyczna umywalka o ergonomicznej misie prezentuje
się świetnie, a jej niewysoka, smukła linia czyni meble estetycznie lekkimi i finezyjnymi.
Sensi to kolekcja mebli łazienkowych, które nie miały szokować estetyką, ale które
miały odczarować klasyczne, proste formy, nie odbierając im podstawowego piękna.

Szafka pod umywalkę SNI-B-U80/45/2, umywalka ceramiczna SOFT-80.

Szafka pod umywalkę SNI-B-U80/45/2, umywalka ceramiczna SOFT-80.

Szafka pod umywalkę SNI-B-U100/45/2, umywalka ceramiczna SOFT-100.

Regał wysoki dwudrzwiowy SNI-B-RW.

Także pod względem funkcjonalnym meblom z tej linii nie można nic zarzucić. Ergonomiczna
umywalka, bezuchwytowe otwieranie i zawiasy oraz prowadnice z funkcją cichego domykania
stanowią znakomite rozwiązania, które doceniają najbardziej wymagający użytkownicy.
Równocześnie w szafce zaprojektowany został syfon umywalkowy, który zajmuje tak niewiele
miejsca, iż nie ma potrzeby tworzenia wcięcia w dnie szuflady. Syfon znajduje się z tyłu za
szufladami. Do zbudowania mebli wykorzystano najwyższej klasy płytę MDF – trwalszą od
drewna i zwykle stosowanych materiałów drewnopodobnych. Wykończona ona została najlepszą
folią meblową, która jest łatwa do utrzymania w czystości i trudna do uszkodzenia. Głębokie
szuflady i pojemne szafki sprawiły, że skromny komplet mebli łazienkowych Sensi zapewnia tyle
samo przestrzeni, co znacznie bardziej rozbudowane zestawy innych producentów. Sprawdzone
w poprzednich kolekcjach systemy montażowe zapewniają stabilność, trwałość i zwiększają
odporność na działanie wilgoci. To wszystko razem sprawia, że Sensi będą dla Ciebie doskonałymi
meblami. Jeśli tylko cenisz wygodę i ekskluzywną elegancję, to z pewnością uznasz je za wyśmienite
uzupełnienie aranżacji swojej łazienki.
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seria SENSI
Szafka pod umywalkę
SNI-B-U65/45/2 (biała)
wymiary: 61 x 62 x 44 cm

Szafka pod umywalkę
SNI-B-U80/45/2 (biała)
wymiary: 61 x 77 x 44 cm

Umywalka ceramiczna
SOFT-65
wymiary: 4 x 65,5 x 48 cm

Umywalka ceramiczna
SOFT-80
wymiary: 4 x 81 x 46 cm

Szafka pod umywalkę
SNI-B-U100/45/2 (biała)
wymiary: 61 x 97 x 44 cm

Szafka pod umywalkę
SNI-B-U120/45C (biała)
wymiary: 61 x 116 x 44 cm

Umywalka ceramiczna
SOFT-100
wymiary: 4 x 100,5 x 46 cm

Umywalka ceramiczna
SOFT-120
wymiary: 4 x 120 x 45,5 cm

Regał wysoki
SNI-B-RW (biały)
wymiary: 143,5 x 40 x 32 cm

Szafka wisząca
SNI-B-W30/72 (biała)
wymiary: 72 x 30 x 20,5 cm

Regał wysoki SNI-B-RW, szafka pod umywalkę SNI-B-U120/45C, umywalka ceramiczna SOFT-120, lustro w ramie aluminiowej ALU-120/65.

Szafka pod umywalkę SNI-B-U120/45C, umywalka ceramiczna SOFT-120.
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Szafka pod umywalkę SNI-B-U120/45C, umywalka ceramiczna SOFT-120.

Szafki pod umywalkę z tej serii są
sprzedawane w komplecie z syfonem.
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seria TANGO

Regał wysoki TAG-B-RW, szafka pod umywalkę TAG-B-U100/35 + umywalka dolomitowa LIZ 1000C, lustro ALU-100/65.

Regał wysoki z koszem TAG-B-RW/K.

Regał wysoki TAG-B-RW, szafka pod umywalkę TAG-B-U70 + umywalka ceramiczna Bahama-75,
lustro w ramie aluminiowej ALU-70/80, regał niski TAG-B-RN.

Szafka pod umywalkę TAG-B-U60/35 + umywalka dolomitowa LIZ 600C.

Szafka pod umywalkę TAG-B-U80 + umywalka ceramiczna Bahama-85.
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TANGO

Tango - zdecydowane, pełne pasji i o niepowtarzalnym charakterze niczym argentyński taniec, meble z tej serii wniosą do każdej aranżacji
żywiołowość w najlepszym wydaniu. Tango to wyraźne, proste, smukłe
linie, połyskliwe wykończenia i dodatki barwy chromu. Ekskluzywne
meble z linii Tango mają w sobie wszystko, czego potrzeba, aby stworzyć
niezwykły klimat i jednocześnie zapewnić pełną funkcjonalność.
Do jakich wnętrz pasują meble łazienkowe Tango? Są zaprojektowane
przede wszystkim z myślą o nowoczesnych, minimalistycznych i
eleganckich aranżacjach, dla których będą idealnym uzupełnieniem
z nienarzucającą się, ale wyrazistą stylistyką. Również pod względem
funkcjonalnym spełnią one wszystkie wymagania klientów:
specjalnie dobrane, dokładnie wykończone materiały gwarantują
pełną odporność na działanie wilgoci również przy podwyższonej
temperaturze, a ergonomiczny projekt sprawia, że niezależnie od
modelu, są to meble bardzo pojemne i praktyczne. Szafki pod umywalki
dolomitowe wyposażone są w praktyczne półki oraz pakowne szuflady,
natomiast szafki pod umywalki ceramiczne pozbawione są szuflad ale
zostały dodatkowo wyposażone w zestawy praktycznych metalowych
koszyczków, które podnoszą komfort użytkowania. Wizerunku
idealnych mebli dopełnia system cichego domykania drzwi.
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seria TANGO
Regał niski TAG-W-RN, szafka pod umywalkę TAG-W-U60 + umywalka ceramiczna
Bahama-65, lustro ALU-60/80, szafka wisząca TAG-W-W60/72.

Szafka pod umywalkę TAG-W-U70 + umywalka Bahama-75.

Regał wysoki TAG-W-RW, szafka pod umywalkę TAG-W-U80/35 + umywalka dolomitowa LIZ 800C, lustro ALU-80/80, regał wysoki TAG-W-RW.

Szafka TAG-W-U60 + umywalka Bahama-65.

Szafka TAG-W-U90 + umywalka Bahama-95.
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Regał wysoki TAG-W-RW, szafka pod umywalkę TAG-W-U90 + umywalka ceramiczna Bahama-95,
lustro ALU-90/80, szafka wisząca TAG-W-W30/72.

Szafki pod umywalki ceramiczne zostały dodatkowo
wyposażone w zestawy praktycznych metalowych koszyczków,
które znacząco podnoszą komfort użytkowania.

Szafka TAG-W-U80/35 + umywalka dolomitowa LIZ 800C.

Szafka TAG-W-U60/35 + umywalka dolomitowa LIZ 600C.

119

Szafka pod umywalkę
TAG-B-U80/35 (biała)
TAG-S-U80/35 (szara)
TAG-W-U80/35 (wenge mat)
wymiary: 74,5 x 80 x 35 cm

Szafka pod umywalkę
TAG-B-U100/35 (biała)
TAG-S-U100/35 (szara)
TAG-W-U100/35 (wenge mat)
wymiary: 74,5 x 100 x 35 cm

Szafka pod umywalkę
TAG-B-U50 (biała)
TAG-S-U50 (szara)
TAG-W-U50 (wenge mat)
wymiary: 73,5 x 51 x 30,5 cm

Umywalka dolomitowa
LIZ 600C
wymiary: 5 x 60 x 35 cm

Umywalka dolomitowa
LIZ 800C
wymiary: 5 x 80 x 35 cm

Umywalka dolomitowa
LIZ 1000C
wymiary: 5 x 100 x 35 cm

Umywalka ceramiczna
BAHAMA-55
wymiary: 57 x 42,5 cm

Szafka pod umywalkę
TAG-B-U60 (biała)
TAG-S-U60 (szara)
TAG-W-U60 (wenge mat)
wymiary: 73,5 x 61 x 30,5 cm

Szafka pod umywalkę
TAG-B-U70 (biała)
TAG-S-U70 (szara)
TAG-W-U70 (wenge mat)
wymiary: 73,5 x 71 x 30,5 cm

Szafka pod umywalkę
TAG-B-U80 (biała)
TAG-S-U80 (szara)
TAG-W-U80 (wenge mat)
wymiary: 73,5 x 81 x 30,5 cm

Szafka pod umywalkę
TAG-B-U90 (biała)
TAG-S-U90 (szara)
TAG-W-U90 (wenge mat)
wymiary: 73,5 x 91 x 30,5 cm

Umywalka ceramiczna
BAHAMA-65
wymiary: 65 x 42,5 cm

Umywalka ceramiczna
BAHAMA-75
wymiary: 75 x 48 cm

Umywalka ceramiczna
BAHAMA-85
wymiary: 86 x 48 cm

Umywalka ceramiczna
BAHAMA-95
wymiary: 96 x 48 cm

seria TANGO

Szafka pod umywalkę
TAG-B-U60/35 (biała)
TAG-S-U60/35 (szara)
TAG-W-U60/35 (wenge mat)
wymiary: 74,5 x 60 x 35 cm

Regał wysoki TAG-S-RW, szafka pod umywalkę TAG-S-U60 + umywalka ceramiczna Bahama-65, lustro ALU-60/80, szafka wisząca TAG-S-W30/72.

Szafka pod umywalkę TAG-S-U100/35 + umywalka dolomitowa LIZ 1000C.
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Szafka pod umywalkę TAG-S-U80 + umywalka ceramiczna Bahama-85.

Szafka wisząca
TAG-B-W30/72 (biała)
TAG-S-W30/72 (szara)
TAG-W-W30/72 (wenge mat)
wymiary: 72 x 30 x 20 cm

Szafka wisząca
TAG-B-W60/72 (biała)
TAG-S-W60/72 (szara)
TAG-W-W60/72 (wenge mat)
wymiary: 72 x 60 x 20 cm

Regał niski
TAG-B-RN (biały)
TAG-S-RN (szary)
TAG-W-RN (wenge mat)
wymiary: 89 x 40 x 31,5 cm

Regał wysoki
TAG-B-RW (biały)
TAG-S-RW (szary)
TAG-W-RW (wenge mat)
wymiary: 174 x 40 x 31,5 cm

Regał wysoki z koszem
TAG-B-RW/K (biały)
TAG-S-RW/K (szary)
TAG-W-RW/K (wenge mat)
wymiary: 174 x 40 x 31,5 cm

Wieszak stojący wysoki
FKS-B-WW (biały)
TAG-S-WW (szary)
TAG-W-WW (wenge mat)
wymiary: 172 x 35 x 35 cm

121

seria Zabudowy stelaży
Regał niski FKS-F-RN/1, szafka pod umywalkę FKS-F-U60/39 + umywalka Clever-600,
lustro FKS-F-L60/80, zabudowa stelaża FKS-F-GE60/120.

Zabudowa stelaża FKS-S-GE60/120.

Zabudowy stelaży
W naszej ofercie znalazły się również gotowe zabudowy
stelaża wc wykonane w całości z płyty MDF foliowanej, które
pasują kolorystycznie do naszych mebli. Zabudowa jest
dedykowana do stelaża Geberit Duofix Basic 111.153.00.1.

Regał wysoki FKS-CZ-RW, szafka pod umywalkę FKS-CZ-U80/39, blat FKS-CZ-B80/41, umywalka LIZ 600C,
lustro FKS-F-L80/80, zabudowa stelaża FKS-CZ-GE60/120.

Zabudowa stelaża WC
wymiary: 121 x 60 x 19 cm
Seria ANTIC:
ANT-B-GE60/120 (biała antyczna)

Zabudowa stelaża FKS-AD-GE60/120.

Seria FOKUS:
FKS-AD-GE60/120 (antyczne drewno)
FKS-AV-GE60/120 (grafit struktura)
FKS-B-GE60/120 (biała)
FKS-C-GE60/120 (czarna)
FKS-CZ-GE60/120 (czerwona)
FKS-F-GE60/120 (szara fino)
FKS-NE-GE60/120 (natural eiche)
FKS-S-GE60/120 (szara)
FKS-W-GE60/120 (wenge mat)
FKS-WP-GE60/120 (wenge połysk)
Seria MEIVA:
MVA-B-GE60/120 (biała)
MVA-DC-GE60/120 (dąb country)
Seria TANGO:
TAG-B-GE60/120 (biała)
TAG-S-GE60/120 (szara)
TAG-W-GE60/120 (wenge mat)

Zabudowa stelaża FKS-AV-GE60/120.
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Wysoki regał ANT-B-RW, szafka ANT-B-U80/50 + umywalka PRO NOVA, lustro ANT-B-L82/65,
zabudowa stelaża ANT-B-GE60/120.
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biały połysk, czarny połysk

biały połysk z blatem antracytowym

Bonita

Cassini

MDF folia, 18mm

MDF folia, 18mm

Fronty

MDF folia, 18mm

MDF folia, 18mm

antyczne drewno mat, biały połysk,
czarny połysk, czerwony połysk, fino połysk,
natural eiche, szary połysk, wenge mat,
wenge połysk
antyczne drewno mat, biały połysk,
czarny połysk, czerwony połysk, fino połysk,
natural eiche, szary połysk, wenge mat

Kolory

biały połysk, czarny połysk,
sheffield perlgrau mat

biały połysk, czarny połysk,
szary jasny połysk

biały mat, dąb country

biały połysk, czarny połysk

biały lakier + boki i blat wenge

Fokus

Fokus Ceramic

Jona

Lissa

Meiva

Mossa

Olimpia

Pasatto

Platum

biały połysk, czarny połysk

biały połysk

biały połysk, szary połysk, wenge mat

Sensi

Tango

wenge mat

MDF folia, 18mm

biały połysk, czarny połysk

MDF folia, 18mm

MDF folia, 18mm

MDF folia, 18mm

płyta wiórowa
melaminowana, 18mm

MDF folia, 18mm

białe fronty + korpus perłowo-szary,
czarne fronty + korpus natural eiche

MDF folia, 16mm

MDF folia, 16mm

MDF folia, 18mm

płyta wiórowa
melaminowana, 18mm

MDF folia, 16mm

MDF folia, 16mm

płyta wiórowa
melaminowana, 18mm

płyta wiórowa
melaminowana, 18mm
drewno „wiąz”

MDF folia, 16mm

MDF folia, 18mm

MDF folia, 18mm

MDF folia, 16mm

MDF folia, 16mm

MDF folia, 16mm

Boki

MDF folia, 16mm

MDF folia, 16mm

MDF folia, 16mm

MDF folia, 16mm

płyta wiórowa 18mm

MDF folia, 16mm

MDF folia, 16mm

MDF folia, 16mm

MDF folia, 16mm

MDF folia, 16mm

MDF folia, 16mm

MDF folia, 16mm

Boki

MDF folia, 18mm

Royal

Queno

MDF folia, 18mm

biały mat, wenge mat

Florence

MDF folia, 18mm

MDF folia, 18mm

biały korpus z blatem w kolorze białym,
texstone concrete lub woten eiche natur

Fiore

MDF folia, 18mm

biały

antyczne drewno

MDF folia, 18mm

biały połysk, czarny połysk, szary połysk

MDF folia, 18mm

MDF folia, 18mm

płyta wiórowa 18mm
(płyta meblowa 3D)

Elegante

Diamond

biały połysk, czarny połysk, czerwony połysk,
szary połysk, sonoma eiche natur mat,
santana oak mat, sheffield perlgrau mat

MDF folia, 18mm

boki i blaty imitacja drewna z usłojeniem +
fronty białe połyskowe lub czarne matowe,
boki i blaty szary połysk + fronty biały połysk

Argento

Cler

MDF folia, 18mm

biały korpus z blatem antracytowym
lub brązowym (natural)

Antic

MDF folia, 18mm

Fronty

Kolory

-

-

-

-

-

-

Tak

Tak

Tak

płyta wiórowa
melaminowana, 16mm
płyta wiórowa
melaminowana, 16mm

Tak

Tak

płyta wiórowa
melaminowana, 16mm

płyta wiórowa
melaminowana, 16mm

płyta wiórowa
melaminowana, 16mm

Tak

Tak

płyta wiórowa
melaminowana, 16mm

płyta wiórowa
melaminowana, 18mm

Tak

płyta wiórowa
melaminowana, 16mm
laminat połysk,
33mm

MDF folia, 32mm

Tak

płyta wiórowa
melaminowana, 16mm
-

Tak

Tak

Tak

Tak

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Cichy
domyk

Drzwiczki
uniwersalne
Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Nie

Tak

Cichy
domyk

Tak

Tak

płyta wiórowa
melaminowana, 16mm

Wnętrza szafek

płyta wiórowa
melaminowana, 16mm

Tak

Nie

płyta wiórowa
melaminowana, 16mm

płyta wiórowa
melaminowana, 16mm

Tak

Tak

płyta wiórowa
melaminowana, 16mm

płyta wiórowa
melaminowana, 16mm

Tak

płyta wiórowa
melaminowana, 16mm

Tak

płyta wiórowa
melaminowana, 16mm

Tak

Tak

płyta wiórowa
melaminowana, 16mm

płyta wiórowa
melaminowana, 16mm

Nie

Nie

Drzwiczki
uniwersalne

płyta wiórowa
melaminowana, 16mm

płyta wiórowa
melaminowana, 16mm

Wnętrza szafek

płyta wiórowa
melaminowana, 16mm
-

-

Blaty

-

MDF folia, 22mm

-

MDF folia, 22mm

-

-

MDF folia, 22mm

laminat połysk

-

MDF folia, 22mm

MDF folia, 22mm

Blaty

ceramiczne /
dolomitowe

ceramiczne

ceramiczne

dolomitowe

ceramiczne

ceramiczne

ceramiczne

ceramiczne

dolomitowe

ceramiczne

dolomitowe

Rodzaj
umywalek

ceramiczne

ceramiczne /
dolomitowe

dolomitowe

ceramiczne

dolomitowe

dolomitowe

dolomitowe

ceramiczne

ceramiczne

dolomitowe

ceramiczne

Rodzaj
umywalek

2 lata

2 lata

2 lata

2 lata

2 lata

2 lata

2 lata

2 lata

2 lata

2 lata

2 lata

Gwarancja

2 lata

2 lata

2 lata

2 lata

2 lata

2 lata

2 lata

2 lata

2 lata

2 lata

2 lata

Gwarancja

