DESIGN

KONYHA

A konyhabútorok egyedülálló gyűjteménye, amely
lehetővé teszi a ez elemek önálló elrendezését.
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DESING KONYHÁK
Navia – old. 6
Italia – old 20
Jessica– old. 30
Martyna– old 38
Lamja – old. 44
Munkapultok – old. 50
Akcesoria – old. 52–55
Konyha a konyhában– old. 56–57
Szekrények listája – old. 58–59

Korpusz: Biały, Front: Ramka Biały Mat (Grupa 1), M.pult: Czerń
Wulkaniczna.

LÉGY KREATÍV
LÉGY ÖNMAGAD
INDIVIDUALIZMUS
A designkonyhák a konyhabútorok egyedülálló gyűjteménye, amely lehetővé teszi a konyhabútorok önálló rendezését szekrények moduláris rendszerén alapulva. Ígérjük, hogy a
színek sokfélesége és a szerkezetek gazdagsága kreatív folyamatot indít el benned,
amelynek egyetlen korlátja a saját fantáziád lesz.
A Design konyhák kollekció inspirációt nyújt , és elárulja, hogyan kell kialakítani a konyhát
úgy, hogy megőrizze egyéniségét és kreativitását, miközben követi az aktuális trendeket.
Üdvözöljük világunkban.
Cega Bútor lakberendzés
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KLASSZIKUS
VÁLTOZAT
Rendkívül lenyűgöző kihívás a belső tér
rendezése, ahol a szabadidőnket a családdal és a
barátokkal töltjük. Számos döntést kell
meghoznunk, néha nehéz és tele van
dilemmákat. A megfelelő stílusválasztás
otthonunk számára nem egyszerű feladat.
Szeretnénk, ha a belső térnek egyedi jellege
lenne, egyértelműen megjelölt elemekkel,
amelyek hangsúlyozzák individualizmusunkat.
Van recept a tökéletes enteriőr megalkotására, a
funkcionalitás és az esztétika érzékének
ötvözésére, hogy az egyesíthető legyen?
- sajátos trend? Vagy talán megéri a bátorsággal
kísérletezni, és létrehozni
valami egyedit és személyeset.
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NAVIA
A Navia konyhakollekciója az időtlen klasszikusok és a
modern dizájn trendek kombinációja, ez a tökéletes
egyensúly a finom elegancia,
és divatos minimalizmus.
A Navia konyhát gazdag színek jellemzik, a hideg
fehérektől, a szürkéktől és a kékektől kezdve az
intenzív sárga és vörös árnyalatokon át a természetes
fára emlékeztető textúrákig.
A Navia a frontok felületét tekintve is sokszínű.
Választhat sima matt frontokat és elegáns kereteket,
amelyek ízlésesen kombinálhatók vastag
fényességekkel vagy a természethez közeli akcentussal
ellátott frontokkal.
A szekrények és torony elemek széles választéka
lehetővé teszi, hogy olyan luxus fejlesztéseket
tervezzen, amelyek minden belső tér exkluzív jellegét
kihozzák.

Korpus: biały, front: ramka biały mat, blat: grigia pietra czarna – grubość 38 mm.

STÍLUSOS ELEGANCIA

Korpus: fekete, front: ramka matt fekete, munkapult: halifax naturalny – vastagság 38 mm.

OTTHON

Korpus: sötét szürke front: ramka sötét szürke, munkapult: hamilton naturalny – vastagság 38 mm.

CSALÁDI STÍLUS

Korpus: világos szürke felső front: ramka matt fehér, alsó frornt: ramka błękitny mat, pult: hamilton naturalny – vastagság 38 mm.

LÁTHATATLANUL MŰKÖDŐ

Korpus: jasno szary, felső front: halifax tabac / függőleges erezet, Alsó front ramka matt fehér, pult halifax tabac – vastagság38 mm.

MINIMALISTA

Korpus: fehér front: ramka matt fehér, pult: grigia pietra czarna –vastagság 38 mm.

VAKMERŐ

Korpus: fekete felső front: żółty tafla połysk, alsó front czarny tafla połysk, pult: választható az 50. oldalról.

IZLÉSES GRÁNÁT
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NAVIA
Emelje ki konyhája karakterét egyedileg kiválasztott részletekkel
NYITOTT SZEKRÉNYEK

ÜVEGPOLCOK

ÜVEG
Az átlátszó változat
tökéletesen illeszkedikmatt
homlokzattal. Ez lehetővé
teszi a konyhai edények
megjelenítésétés optikailag
megnöveli a konyhát.
A tejüveg változat tökéletesen
illeszkedik a fényes elülső
részekhez. Diszkréten el fogja
takarni a szekrény belsejét,
ugyanakkor remek díszítő
elem lesz.

A nyitott szekrények a következő lapok színével
készíthetők:: Hamilton Naturalny, Halifac
Naturalny, Halifax Tabac, Beton Chicago
Jasnoszary, Beton Chicago Ciemnoszary
színkonzisztens egész létrehozása

A megvilágított üvegpolcnak köszönhetően a
konyha további dekoratív hatást nyer.

FOGANTYÚK

U 51 Réz (rozstaw 128 mm)

U 51Fekete(táv 128 mm)

Uz 819 Fekete (táv 128 mm)

Korlát inox elérhető méretek
(96/156, 128/188,160/220, 224/304)

Klasszikus vagy merész

Korpus: biały, fronty górne: tafla biały mat, fronty dolne: ramka granat mat blat: marmur levanto biały – grubość 38 mm.

Az arany fogantyúk
tökéletesen
illeszkednek a sötét
homlokzathoz.

A fekete fogantyúk kifejezővé teszik a konyhát. A
fogantyú stílusa lehetővé teszi, hogy kombinálja
őket a fehér előlapokkal

A Relign fogantyúk lehetővé teszik az
elülső szélesség optimális beállítását
a távolság miatt.
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A NAVIA KOLLEKCIÓ..
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KÜLÖNBÖZŐ STÍLUSOK EGY KONYHÁBAN

Ramka Biały Mat

Ramka Błękitny
Mat

Ramka Szary Mat

Ramka Jasny Szary
Mat

Ramka Przecierana
Sosna Mat*

Ramka Granatowy
Mat

Ramka Butelkowa
Zieleń Mat

Ramka Czarny Mat

A homlokzatok egyszerű, matt formája eleganciát és kifinomultságot kölcsönöz a belső térnek. A sima frontok tökéletesen illeszkednek a keret homlokzataihoz.

Tafla Biały Mat

Tafla Błękitny Mat

Tafla Jasny
Szary Mat

Tafla Szary Mat

Tafla Przecierana
Sosna Mat*

Tafla Granatowy
Mat

Tafla Butelkowa
Zieleń Mat

Tafla Czarny Mat

A sima, fényes frontok optikailag megnövelik a konyha terét és modern jelleget kölcsönöznek neki. Tökéletesen
illeszkednek a természetes fa színű laminált elülső részekkel ellátott beépített bútorokhoz.

Biały połysk

Czarny połysk

Szary połysk

Czerwony połysk

*Lehetőség van függőlegesen vagy vízszintesen megválasztani a front struktúrák irányát.

Żółty połysk

Antracyt połysk

LAMINÁLT BÚTORLAPOS FRONTOK

A szolíd keret hangsúlyozni fogja az egyes konyhai egységek klasszikus jellegét.

AMINÁLT BÚTORLPAOS FRONTOK

Közelebb a természethez

A konyha elképesztő hatást ér el a faerezet függőleges megjelenítésével.

Laminált tábla, egyedi reprodukcióval, amely tükrözi a szerkezetet,
a fa megjelenése és esztétikája. Tökéletes alternatíva a furnér és az igazi fa helyett.

Hamilton
Naturalny

Halifax
Naturalny

Halifax
Tabac

Halifax
Czarny

Whitewood

A "Közelebb a természethez" laminált frontok kiválasztásakor meg kell adni a faerezet irányát függőleges vagy vízszintes. Laminált frontok színei 18 mm vastagsággal.

Egy őrült monolit

Laminált tábla, amely tökéletesen tükrözi a beton, gipsz, fém és márvány szerkezetét.

Beton Chicago
Jasnoszary

Beton Chicago
Ciemnoszary

Marmur
Carrara Biały

Marmur
Levanto Biały

Griga Pietra
Czarna

Chromix
Biały

Laminált frontok színei 18 mm vastagsággal.

ELÉRHETŐ KORPUESZ SZÍNEK A NAVIA COLLEKCIÓ-ban

Az összes csoport
elülső része fóliázott
MDF lapbólkészül
o vastagság 16
mm.

Halifax
Cynowany

Biały Jasno szary Ciemno szary
A tbútortestek 16 mm vastag laminált lapból készülnek.

A frontokat a legjobb
minőségű laminált
lapokból készítjük

Czarny
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VÁROSI LOFT
Ipari, minimalista, kortárs. Nem számít, hogy egy
régi bérházban lévő lakásról vagy egy modern
bérházról van-e szó.
Az egyszerű szabály az, hogy tágas és elegáns
legyen. Különböző szerkezetek, például fa és ipari
beton, öregített tégla alumíniummal és üveggel,
vagy kontrasztos fehér és fekete kombinációja.
Minden eredeti és nem nyilvánvaló megoldás
tökéletesen hangsúlyozza a városi loft stílusát.
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lÁGY FORMA, MINT A TOLLPIHE

ITALIA
Az Italia kollekció a felső osztály szépségét tükrözi.
Lenyűgözően fog kinézni mindkettő
egy kis lakásban, valamint a ház pazar terében.
Eleganciája és szerkezeteinek gazdagsága elnyeri a
legigényesebb felhasználók szívét.
Olaszországot a dekorok sokszínű és érdekes
kombinációja jellemzi, amelyek kombinálhatók a
konyhabútorok tervezésénél
A kollekciónak nemcsak a természetbarátok számára
vannak homlokzatai - utánozva a természetes fa vagy
furnér szerkezetét, hanem merész, egységes monolitok
is, amelyek olyan természetes alapanyagokat
tükröznek, mint a beton, a márvány és a kő. További
javaslat a lapos, matt akril homlokzatok, amelyek a
szerkezettel együtt biztosítják az egész épület
harmonikus hatását.
Az egészet elegáns vitrinek egészítik ki. Az alumínium,
a fekete keret antracit üveggel és a finom fogantyúval
kombinálva nagyon kifinomult karaktert kölcsönöz az
egésznek.

Korpus: biały, fronty: płyta laminowana whitewood, blat: grigia pietra czarna – grubość 38 mm.

Exkluzív, semmi
más!

Korpus: czarny, fronty: płyta laminowana halifax naturalny, blat: grigia pietra czarna.
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Emelje ki konyhája karakterét egyedileg kiválasztott részletekkel
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ITALIA

Hogyan lehet szigetet építeni.

A vitrinek fekete alumínium vázat tartalmaznak antracit színű üveggel. Alapértelmezés
szerint a vitrinek üvegpolcokkal és BLUM zsanérokkal vannak felszerelve. A méretekkel
rendelkező szekrények listája az 59. oldalon található.

Finom fogantyú az Italia kollekcióban. Az elülső részek fekete, matt alumínium
fogantyúval rendelkeznek, 98 mm távolsággal. A fogantyú helye az elülső szélén van
a középső részén, mint a fenti képen.

Az építőipar jelenlegi trendje a konyhákat és a nappalit ötvözi
egy nyitott térbe. Ebben az összefüggésben a sziget a két
szoba közötti kapcsolat formájában valósul meg. Ez lehetővé
teszi számunkra, hogy szabadon tálalhassuk az ételeket,
miközben a szemkontaktust folyamatosan fenntartjuk a
meghívott vendégekkel. Másrészt, ha egy kis lakóterület áll
rendelkezésünkre, a sziget asztallá válik, ahol együtt töltjük
a szabadidőnket, és a korábban elkészített ételeket
fogyasztjuk.
A Design Konyha kollekció külön szekrényeket kínál a sziget
és a félsziget építéséhez.
DPPW105 / 65, DW45, DW6, DSW6 / 3 - A sziget szekrények
kétféle elülső részből állnak - elöl és hátul. Az elülső frontok
nyithatók és fogantyúval rendelkeznek.A hátsó elülső részek
nem tartalmaznak fogantyúkat, fixen a szekrény hátuljához
vannak rögzítve, és nem nyílnak ki.

A szekrények magassága 82 cm (10 cm-es lábakkal együtt)
vagy 87 cm (15 cm-es lábakkal együtt). A szigetszekrények
mélységét módosítani lehet - kisebbé téve azokat külön díjak
nélkül.
DWW4, DWW45, DWW6 - A szigeti vitrinek elülső része fekete,
matt alumínium vázból készült, antracit üveggel töltve.
Alapértelmezés szerint ezek a szekrények üvegpolcokkal és
BLUM zsanérokkal vannak felszerelve.
A szekrények magassága 82 cm (10 cm-es lábakkal együtt)
vagy 87 cm (15 cm-es lábakkal együtt). A szigetszekrények
mélységét módosítani lehet - kisebbé téve azokat külön díjak
nélkül.
DBOW 58 - Koronaszekrény beépített bútorokhoz, elülső
részekkel lezárva A szekrény a testek vagy a laminált
homlokzatok színében kapható. A szekrény mélysége 58 cm, a
szekrény szélessége 30 cm. A szekrény magassága 82 cm (10
cm-es lábakkal együtt) vagy 87 cm (15 cm-es lábakkal együtt).

Egy sziget felépítésekor szabadon kombinálhatjuk a
szigetszekrényeket, hogy megfeleljenek a rendelkezésünkre
álló térnek. Ne felejtsen el 120 cm távolságot hagyni a
beépített alsó szekrények és a sziget szekrények között. Ez
biztosítja a frontok szabad nyitását és növeli a használat
ergonómiáját.
Két
szigetszekrény
háttal
történő
összekötésekor 90 cm szélességű asztallapokat használunk.
A felső részek listája a szélességükkel a katalógus 50. és 51.
oldalán található.
Ha egyetlen sziget szekrényt választ, akkor a DBO58
szekrény tökéletes befejező simítás lesz a sziget számára.
Ez a szekrény tökéletesen illeszthető a használt pult
színéhez, egyúttal elzárva a konyha többi részében használt
homlokzatokkal. A katalógus 10. oldalán található egy példa
egy ilyen megoldás vizualizálására.
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ITÁLIA KONYHA KOLLEKCIÓ VÁLASZD MEG A STÍLUSOD

LAMINÁLT BÚTORLPAP FRONTOK

LAMINÁLT BÚTORLAP FRONTOK

Közelebb a természethez

A konyha elképesztő hatást ér el a struktúra függőleges megjelenítésével.

Płyta laminowana o wyjątkowej reprodukcji odzwierciedlającej strukturę,
wygląd i estetykę drewna. Jest to idealna dla forniru i prawdziwego drewna.

Hamilton
Naturalny*

Halifax
Naturalny*

Halifax
Tabac*

Halifax
Czarny

MAGASFÉNYŰ

Halifax
Cynowany

Whitewood

A "Közelebb a természethez" laminált frontok kiválasztásakor meg kell adni a szemcsék irányát függőleges vagy vízszintes. Laminált homlokzati színek 18 mm vastagságban.

Marmur
Carrara Biały

Marmur
Levanto Biały

Griga Pietra
Czarna

Chromix
Biały

ELÉRHETŐ KORPUSZ SZÍNEK AZ ITÁLIA KOLLEKCIÓHOZ

Jasno szary

Ciemno szary

Korpusy wykonane są z płyty laminowanej o grubości 16 mm.

Czarny 9900

Czerwony 414

Sandgrau 1106

Fioletowy 6139

Czarny 7322

Biały alpejski
1649

Jasny beżowy 7393

Niebieski 6220

Granat 6221

Różowy 5987

Ultramatt bútorlapok, 19 mm vastag, bársonyos tapintású, szuper karcálló az EU EN-438/25 szabványnak megfelelően.
Az Anti Fingerprint technológiával gyártva, amely kiküszöböli az ujjlenyomatok képződését a felületen.

Laminált front színek 18 mm vastagságban.

Biały

Popielaty 6012

MATT VELVET - MAT

Laminált tábla, amely tökéletesen tükrözi a beton, gipsz, fém és márvány szerkezetét.

Beton Chicago
Ciemnoszary

Biały 6725

A 19 mm vastag akril előlapok szokatlan tükörképhatást nyújtanak, rendkívül tartósak és karcállóak.

Őrült monolit

Beton Chicago
Jasnoszary

Akril frontok

A frontokat a legjobb
minőségű laminált
lapokból készítjük

Czarny
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ELEGÁNS
MINIMALIZMUS
Nyílt tér vagy tudatos lemondás
az elkülönített szobákról a kortárs minimalizmus fő
jellemzői.
A tágas belső tér, a nappalival összekötött, központi
elhelyezkedésű konyhával koherens zónát teremt,
amely körül a mindennapi élet folyik.
A falak élénk színei megbontják a beton hangulatát,
és egy fa szerkezet hangsúlyozni fogja a stílus
jellegét.
A visszafogott, monokróm kiegészítők minimalista
eleganciát fognak eredményeznia tér sterilitását
hangsúlyozva.
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NŐI ÉS SZUBTIL

JESSICA
A változó nő ...
Jessica tökéletes kifejezést ad ennek a mondatnak.
Egyrészt visszafogott, természetes, nyugodt,
másrészt merész, fényes és néha rikító. Finom és
nagyon nőies vagy nyers, klassz
és minimalista.
A széles front lehetővé teszi bármilyen konyhabútor
készítését.
Minden a karaktertől függ ...

Korpus: Biały, Fronty: Akryl Velvet Mat Pudrowy Róż, Blat: Chromix Biały, Panele obudowujące: Chromix Biały.

ROMANTIKUS VAGY ÓVATOS

Korpus: Biały, Fronty: Akryl Biały Piołysk, Blat: Hamilton Naturalny.
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FRONTY Z PŁYTY LAMINOWANEJ

FRONTY Z PŁYTY LAMINOWANEJ

JESSICA KONYHA KOLLEKCIÓ VÁLASZD MEG A STÍLUSOD
Közelebb a természethez

A konyha elképesztő hatást ér el a struktúra függőleges megjelenítésével.

Laminált tábla egyedi reprodukcióval, amely tükrözi a fa szerkezetét,
megjelenését és esztétikáját. Tökéletes furnér és valódi fa készítéséhez.

Hamilton
Naturalny

Halifax
Naturalny

Halifax
Tabac

Halifax
Czarny

Akril frontok
magasfényű

Halifax
Cynowany

Whitewood

Biały 6725

MATT VELVET - MAT

Popielaty 6012

Czarny 7322

Őrült monolit

Czarny 9900

Czerwony 414

U 102 Arany(távolság 160 mm)

U 102 Szatén(táv160 mm)

U 99 Szetén (táv. 160 mm)

U 103 Arany(táv.128 mm)

U 102 Patyna (rozstaw 160 mm)

U 102 Fekete(táv.160 mm)

Biały alpejski
1649

A "Közelebb a természethez" laminált frontok kiválasztásakor meg kell adni a szemcsék irányát függőleges vagy vízszintes. Laminált homlokzati színek 18 mm vastagságban.

Laminált tábla, amely tökéletesen tükrözi a beton, gipsz, fém és márvány szerkezetét.

FOGANTYÚK

Jasny beżowy 7393 Niebieski 6220

U 102 Czarny (rozstaw 128 mm)

Beton Chicago
Jasnoszary

Beton Chicago
Ciemnoszary

Marmur
Carrara Biały

Marmur
Levanto Biały

Griga Pietra
Czarna

Chromix
Biały

Kolorystyka frontów laminowanych o grubości 18 mm.

ELÉRHETŐ KORPUSZ SZÍNEK A JESSICA KOLLEKCIÓHOZ

Biały

Jasno szary

Ciemno szary

A bútor testek 16 mm vastag laminált lapból készülnek.

A frontokat a
legjobbminőségű
laminált lapokból
készítjük

Czarny

Sandgrau 1106

Fioletowy 6139

A 19 mm vastag akril homlokzatok
szokatlan tükörvisszaverő hatást
kölcsönöznek, rendkívül tartósak és
karcállóak.

Granat 6221

Różowy 5987

Ultramatt bútorlapok, 19 mm vastag,
bársonyos tapintású, szuper karcálló az
EU EN-438/25 szabványnak
megfelelően. Az Anti Fingerprint
technológiával gyártva, amely
kiküszöböli az ujjlenyomatok
képződését a felületen.

U 51 Réz (táv.w 128 mm)

U 51 Fekete(táv. 128 mm)

Uz 819 Fekete(rtáv. 128 mm)

Reling Inox elérhető méret
(96/156, 128/188,160/220, 224/304)
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VÁROSI
DZSUNGEL
Rohanás, stressz, álmok üldözése,
szédítő életritmus.
Minket körülvevő beton,
világ, neonfényektől színes.
Zaj, nyüzsgés, szeretet és nevetés
- ezek mi vagyunk - ezek a mi időink.
Hagyd, hogy kis mértékben
természetéből adódóan besurran az
otthonunkba. Meríts ihletet a
természetes alapanyagok,
szerkezetek és színek által.
Érezd, hogy ez a te helyed a földön.
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TÖKÉLETESEN

MARTYNA
Egyénileg? Felfelé? Miért ne! Fényes vagy matt
front enyhén lekerekített élekkel, tökéletesen
illeszkedő fogantyúval - ennyi!
Ne félj! Játssz a színekkel és a struktúrákkal.
Váltsd valóra elképzelésedet. Készítsd el a
saját oázisodat a konkrét hétköznapok között.
Az intenzív szín és az eredeti monolit nem
egyértelmű és merész kombinációja csak egy a
sok lehetőség közüla Martyna-gyűjteményben.

Korpus:fehér, frontok lakier połyskowy zieleń, blat: chromix pult és hátfalpanel: marmur levanto biały – vastagság 38 mm.

KONTRASZT

Korpus: Fehér, Felső front Lakier Biały Mat, Alsó front: Halifax Czarny, pult: Marmur Levanto.
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FRONTY Z PŁYTY LAMINOWANEJ

FRONTY Z PŁYTY LAMINOWANEJ

MARTYNA KONYHA KOLLEKCIÓ VÁLASZD MEG A STÍLUSOD
Közelebb a természethez A konyha elképesztő hatást fog elérni függőleges expozíció esetén

Laminált tábla egyedi reprodukcióval, amely tükrözi a fa szerkezetét,
megjelenését és esztétikáját. Tökéletes furnér és valódi fa készítéséhez.

Lakkozott Frontok
usłojenia.

MAGASFÉNYŰ

FOGANTYÚK

Biały
Hamilton
Naturalny

Halifax
Naturalny

Halifax
Tabac

Halifax
Czarny

MATT

Halifax
Cynowany

Kaszmir

Biały

Kaszmir

Czerwień

Őrült monolit

Burgund

Czerwień

Marmur
Carrara Biały

Marmur
Levanto Biały

Griga Pietra
Czarna

Granat

Zieleń

Granat

Zieleń

Biały

Jasno szary

Ciemno szary

A BÚTOR testek 16 mm vastag laminált lapból készülnek.

U 103 Arany táv.128 mm)

U 102 Patinás (táv. 160 mm)

U 102 Fekete (táv. 160 mm)

Jasny szary

Ciemny szary

Jasny szary

Ciemny szary

Grafit

Czarny

Grafit

Czarny

U 102 Fekete (táv. 128 mm)

Chromix
Biały

Laminált frontszínek 18 mm vastagságban

A MARTYNA KOLLEKCIÓ ELÉRHETŐ KORPUSZ SZÍNEI

U 99 Pezsgő (táv. 160 mm)
Burgund

Laminált tábla, amely tökéletesen tükrözi a beton, gipsz, fém és márvány szerkezetét.

Beton Chicago
Ciemnoszary

U 102 Pezsgő (táv. 160 mm)

Whitewood

Przy wyborze frontów laminowanych „Bliżej Natury”, należy określić kierunek usłojenia – pion lub poziom.
Kolorystyka frontów laminowanych o grubości 18 mm.

Beton Chicago
Jasnoszary

U 102 Arany(táv.160 mm)

U 51 Réz (táv. 128 mm)

U 51 Fekete(táv. 128 mm)

Uz 819 Fekete(rtáv. 128 mm)

Reling Inox elérhető méretek
(96/156, 128/188,160/220, 224/304)

A frontokat a legjobb
minőségű laminált
lapokból készítjük

Czarny

Lakkozott előlapok 19 mm-es MDF
lapból. Az elülső él lekerekített az
R3 sugárral.

Lakkozott előlapok 19 mm-es MDF
lapból. Az elülső él lekerekített az
R3 sugárral.
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IDŐTLEN TERVEZÉS

LAMJA
Van ideális konyha?
Nyilvánvalóan nincsenek ideálok, de ...
Rendkívüli, fényes vagy sima felület,
fogantyú nélkül, tökéletesen mart elülső
vonallal
Megtervezett minden szempontból. Időtlen.
A Lamja a tökéletes kompozíció
minimalista terek számára.

Korpus: fehér, felső front: lakier połyskowy biały,alsó front: lakier połyskowy granat, pult: beton chicago jasnoszary – vastagság 38 mm.

ÉRZÉKI VÖRÖS

Korpus: biały, fronty górne: lakier połyskowy biały, fronty dolne: lakier połyskowy czerwień, blat: beton chicago jasnoszary – grubość 38 mm.
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FRONTY Z PŁYTY LAMINOWANEJ

FRONTY Z PŁYTY LAMINOWANEJ

LAMJA KONYHA KOLLEKCIÓ VÁLASZD MEG A STÍLUSOD
Közelebb a természethez

Lakkozott frontok
A konyha elképesztő hatást ér el a struktúra függőleges megjelenítésével.

Laminált tábla egyedi reprodukcióval, amely tükrözi a fa szerkezetét,
megjelenését és esztétikáját. Tökéletes furnér és valódi fa készítéséhez.

Hamilton
Naturalny

Halifax
Naturalny

Halifax
Tabac

Halifax
Czarny

Halifax
Cynowany

MAGASFÉNYŰ

Biały

Kaszmir

Grafit

Czarny

Czerwień

Burgund

Granat

Zieleń

Jasny szary

Ciemny szary

Burgund

Granat

Zieleń

Jasny szary

Ciemny szary

Whitewood

A "Közelebb a természethez" laminált frontok kiválasztásakor meg kell adni a szemcsék irányát függőleges vagy vízszintes. Laminált homlokzati színek 18 mm vastagságban.

Őrült monolit

Lakkozott előlapok 19 mm-es MDF lapból. Marás a fogantyúhoz.

Laminált tábla, amely tökéletesen tükrözi a beton, gipsz, fém és márvány szerkezetét.

MATT

Beton Chicago
Jasnoszary

Beton Chicago
Ciemnoszary

Marmur
Carrara Biały

Marmur
Levanto Biały

Griga Pietra
Czarna

Chromix
Biały

Laminált frontszínek 18 mm vastagságban.

ELÉRHETŐ KORPUSZ SZÍNEK A LAMJA GYŰJTEMÉNYBEN

Biały

Jasno szary

Ciemno szary

A bútor testek 16 mm vastag laminált deszkából készülnek.

Biały

Kaszmir

Grafit

Czarny

Czerwień

A frontok a legjobb
minőségű laminált
lapból készülnek

Czarny

Lakkozott előlapok 19 mm-es MDF lapból. Marás a fogantyúhoz.
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MUNKAPULTOK

51
Közel a természethez

A természetes fára utaló munkalapok díszei.

Laminált tábla egyedi reprodukcióval, amely tükrözi a fa szerkezetét, megjelenését és esztétikáját. Tökéletes alternatíva a furnér és az igazi fa helyett.

Blat
Hamilton
Naturalny

Halifax
Cynowany

Blat
Halifax
Tabac

Blat
Halifax
Naturalny
38 mm vastag teteje, 600 vagy 920 mm mély, maximális hossza 4,1 m.

Halifax
Czarny

A frontokat a legjobb minőségű laminált lapokból készítjük

Őrült monolit

A munkalapok díszei kő és fém színben.

Laminált tábla, amely tökéletesen tükrözi a beton, gipsz, fém és márvány szerkezetét.

Marmur
Carrara
Biały

Beton
Chicago
Jasnoszary

Beton
Chicago
Ciemnoszary

Griga
Pietra
Czarna

Marmur
Levanto
Biały

Chromix
Biały
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STARMOTCIÓS ÖNBEHÚZÓ
FIÓKOK

KIEGÉSZÍTŐK A KONYHÁHOZ
MENNYEZETI VILÁGÍTÁS

KIEGÉSZÍTŐK A KONYHÁHOZ
KONTÉNEREK

Világítás szín: hideg

AUTOMATIKUS
KOSÁR

LENA LED*** ezüst/
ezüst/fehér/fekete
2 fénypont, 3
fénypont

A Starmotion önzáró fiókokat alapfelszereltségként
a fiókos alapegységekbe szerelik.
Önzáródó fiókok Starmotion. A fiókokra egy életre
szóló garancia vonatkozik.

OL14*
2 fénypont
3 fénypont
4 fénypont
Szín: fehér, fekete.

LDK 2*
2 fénypont
3 fénypont
4 fénypont
keret szín: fehér, fekete.

LDK 3*
2 fénypont
3 fénypont
4fénypont
Keret szín. fehér, fekete

OL14
BIKOLOR**
2 fénypont
3 fénypont
4 fénypont
Szín: fehér, fekete.

LDK 2 BIKOLOR**
2 fénypont
3 fénypont
4 fénypont
keret szín: fehér, feket.

LDK 3 BIKOLOR**
2 fénypont
3 fénypont
4 fénypont
Keret szín. fehér, fekete.

A hulladéktartályok lehetővé teszik a hulladék kezdeti szétválasztását.

EGYRS KOSÁR 16 l

DUPLA KOSÁR 2×8
l

HULLADÉKTARTÁLY A DZS6 SZEKRÉNYHEZ

DZS 8 SZEKRÉNY HULLADÉKTARTÁLYAI

zasilacz 10-punktowy

HULALDÉKTARTÁLYOK A DZS/ SZEKRÉNYHEZ

2 x kosár 15 l

2 x kosár 15 l

3 x kosár 15 l

SZOKLI
włącznik dotykowy podszafkowy

2 x kosár7 l
+ 1 x kosár 15 l

2 x kosár 7 l
+ 2 x kosár 15 l

PÁRAELSZÍVÓ

OPCIONÁLIS SZOKLI
SZOKLI CSATLAKOZÓ
PVC 100 mm
VÉGZÁRÓ SZOKLIHOZ
PVC 100 mm

BETÉT A FIÓKOKHOZ
LED ZETA S*** LED világítás a
szekrény belső részére, polcra
szerelve

A fényforrás két változatban kapható: 1) érintőkapcsolóval 2) fényerősség kapcsolóval (BIKOLOR) * Tápegység és érintőkapcsoló mellékelve; ** A
készlet tartalmaz egy tápegységet és egy kapcsolót állítható fényerősséggel
*** A világításhoz áramforrást kell vásárolni egy osztóval 10 LED-hez, és ha szükséges, egy szekrény alatti érintőkapcsolót

SZOKLI CSATLAKOZÓ
PCV 150 mm
VÉGZÁRÓ SZOKLIHOZ
PCV 150 mm

Koszorú beépített világítással ***
Koszorú egyetlen LED-del a
szekrényhez: 30 cm, 40 cm, 45
cm, 50 cm, 60 cm

Koszorú dupla LED-del a
szekrényhez: 80 cm, 90 cm

Koszorú egyetlen LED-del a
szekrényhez: WNPP 6/72,
WNPP 65/72

Półka szklana szafki:
WW 3/72, WW 4/72, WW 6/72,
WW 8/72, WWW 4/1080

SZOKLI
CSATLAKOZÓ

Szürke Starmotion fiókbetét
o szélesség: 40 cm, 50 cm, 60 cm, 80 cm, 90 cm.
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Opcionálisan 2 m hosszú lábazatok is kaphatók:
A korpuszból- fehér színű - 16 mm vastag
A frontból- 18 mm vastag - az előlapok színeivel.

SZOKLIE
VÉGZÁRÓ
Az álló szekrények 10 vagy 15 cm magas lábakat
és a lábazathoz rögzített kapcsot tartalmaznak.

páraelszívó NABRO – 60 cm széles, fekete
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KIEGÉSZÍTŐK A KONYHÁHOZ
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KIEGÉSZÍTŐK A KONYHÁHOZ

ANTERO FIÓKOK

Maxima evo mini rendszer a D 30 rakodószekrényhez

KIHÚZHATÓ POLCOK SAROKSZEKRÉNYHEZ

A fiók kinyitásához szükséges kis erő és a zökkenőmentes mozgás még finomabb átmenete növeli a használat kényelmét
a nyitás első pillanatától kezdve.

Cargo mini
dolne SILVA

SAROK polc
OPTIMA FEHÉR
Jobbos

Fiók Blum Antaro közepes/magas
Sarokszekrény
DPP 110 Balos

+
Cargo mini
dolne EVO

Sarokszekrény
DPP 110 Jobbos

+

*Cargo maxi 60 rendszer SP 60 rakodószekrényekhez.

SAROK polc
OPTIMA FEHÉR
Balos

A Blum HK-XS emelővel az elülső részek finoman
és csendesen emelkednek.

FORGATHATÓ POLC ¾, FI 750 SZEKRÉNYHEZ DNPP 90/90
Fiók Blum Antaro alacsony

Fiók Blum Antaro belső

SERVO DRIVE UNO
A Blum HK TOP felnyitója a szekrények
nyitását még gördülékenyebbé teszi!

Elektromos tartó a fiók kinyitásához
használt DZS6 és DZS8 szekrényekben
Fehér – Nova

Antracit – Silva

Cargo maxi EVO

Cargo maxi SILVA

Cargo szélessége– 40, 50, 60 cm

*A rendszer elérhető a Navia kollekcióban (laminált tábla előlapok), valamint az Italia, Jessica ,Martyna és Lamja kollekciókban.

KONYHA A KONYHÁBAN
1. BEÁLLÍTHATÓ LÁBAK
alapkivitelben az alsó szekrények és toronyelemek
állítható lábakkal vannak felszerelve, amelyek
magassága 10 cm vagy 15 cm
2. NYÍLÓ AJTÓS FELSŐ SZEKRÉNYEK
(JEL: WOG, WPO, WO)

a felső szekrények váza laminált lapból készül, vastagsága
16 mm, a rendelkezésre álló színekben:
A készletben lévő fehér, világosszürke, sötétszürke,
fekete szekrények állítható akasztót tartalmaznak, a
rögzítőcsík részeivel
a wog, wpo, wo szekrényeknek felfelé nyíló elülső részei
vannak. A szekrény alapfelszereltsége pneumatikus
felvonókat tartalmaz, opcionálisan vásárolhat hk-xs vagy hktop felvonókat a Blum cégtől.

3. ALSÓ SZEKRÉNYEK OLDALPANELEI

(LAKKOZOTT MDF FRONTSOK - MARTYNA, LAMJA, FÓLIÁS
MDF - NAVIA)

panel 72/56
panel 72/52 sziget
ALSÓ OLDALPANELEK LAMINÁLT
FRONTOKHOZ
panel 72/56 sziget
panel 72/58
4. PANELEK AZ OLDALAKHOZ
a 203.7 panel a 2137 magasságú oszlopokhoz
panel 180.6 / 56 a 2357 panel magasságú oszlopokhoz

45.1 / 56 a 2357 magasságú oszlopokhoz

5. PANELEK (SYMBOL: ZL, SPD, SPD6/3, SPP, SPM,
SPM6/2, SP60CARGO)
magasság 213,7 (10 cm-es lábakkal),
218,7 (15 cm-es lábakkal)
magasság 235,7 (10 cm-es lábakkal),
238,7 (15 cm-es lábakkal
mélység 58cm

6. OLDALRA NYÍLÓ FELSŐ SZEKRÉNYEK
(SYMBOL: W, WS*)

a felső szekrények váza 16 mm vastag laminált lapból
készül, a rendelkezésre álló színekben: fehér,
világosszürke, sötétszürke, fekete
a
készlet szekrényei tartalmaznak egy állítható akasztót a
rögzítőcsík szakaszaival
a szekrények a következő magasságban kaphatók: 58
cm, 72 cm, 94 cm, 108 cm
Felső szekrények mélysége: 32 cm (fronttal számolva) A
standard szekrények lágyzáró pánttal rendelkeznek,
opcionálisan a Blumotion pántjaival cserélhetők

*a standard ws6 / 72 és ws8 / 72 szekrények kétszintes
fehér edénycsepegtetőt tartalmaznak
7. FELSŐ VITRINES ELEMEK
(SYMBOL: WWO, WOW, WWPO)
a felső szekrények váza 16 mm vastag laminált
lapból készül, a rendelkezésre álló színekben:
fehér, világosszürke, sötétszürke, fekete
készlet szekrényei tartalmaznak egy állítható
akasztót a rögzítőcsík szakaszaival

a Navia, Jessica, Lamja és Marty-na kollekciók vitrinjei
átlátszó üveggel rendelkeznek, opcionálisan lehetőség
van tejüveg választására is.
Az Italia kollekciók vitrinjei antracit üveggel
rendelkeznek, amelyet nem lehet más színre cserélni,
valamint Blum zsanérok és felvonók vannak.
A felfelé nyíló Navia, Jesica, Martyna és Lamja kollekciók
vitrinjei pneumatikus felnyíló liftekkel vannak felszerelve.
Opcionálisan választható a Blum hkx vagy hk-top felnyíló
zsanér is.

8. SZOKLI

alapkivitelben mindegyik alsó szekrényhez tartozik egy
10 vagy 15 cm magas első lábazat, amely a kiválasztott
test színével készül.

az oldalsó lábazatot külön kell megvásárolni
opcionálisan 10 cm vagy 15 cm magasságú és 200
cm hosszú lábazatok kaphatók

SZOKLI PVC-EZÜST, FEHÉR, FEKETE, INOX
a SZEKRÉNY VÁZBÓL - fehér, világosszürke,
sötétszürke vagy fekete
front lapjából a front színeiben
9. SZIGET SZEKRÉNYEK (JEL: DPPW, DW, DSW) korpus
sziget és álló szekrények laminált lapból
készülnek, vastagsága 16 mm, fehér,
világosszürke, sötétszürke vagy fekete színben az
álló szekrények szokásos magassága 82 cm (10 cm-es
lábakkal együtt) vagy 87 cm (15 cm-es lábakkal együtt)

az álló szekrények mélysége 56 cm (a front, a
korpusz és a hátsó elülső részt is számítva)
a szekrények tartalmazzák a szekrény hátulján
elhelyezkedő, fogantyú nélküli kiegészítő elülső
részt, amely állandó elemként van felszerelve, a
szekrények lágyzáró zsanérokkal vannak felszerelve.
10.

FIÓKOS SZEKRÉNYEK(SYMBOL:DS)

az egy, két vagy három fiókkal ellátott szekrények
alapfelszereltségként önzáró starmotion fiókokkal
vannak felszerelve, opcionálisan lehetőség van blum
antaro fiókok megrendelésére is.
az álló szekrények teste 16 mm vastag laminált lapból
készül, fehér, világosszürke, sötétszürke vagy fekete
színben.
alapértelmezet az álló szekrények magassága 82 cm
(10 cm-es lábakkal együtt) vagy 87 cm (15 cm-es
lábakkal együtt) az álló szekrények mélysége 54 cm
(fronttal számítva)

11.

ÁLLÓ SZEKRÉNYEK (SYMBOL:D,DZ)

az álló szekrények teste 16 mm vastag laminált lapból
készül, fehér, világosszürke, sötétszürke vagy fekete
színben.
az álló szekrények szokásos magassága 82 cm (10 cmes lábakkal együtt) vagy
87 cm (15 cm-es lábakkal együtt), az álló szekrények
mélysége 54 cm (az előlappal számítva, a szekrények
lágyan bezáródóak.

FELNYÍLÓ SZEKRÉNYEK (SYMBOL:WOG)
a felfelé nyíló szekrények teste 16 mm vastag
laminált lapból készül, fehér, világosszürke,
sötétszürke vagy fekete színben. Magasság 36 cm
mélység: 58 cm
szekrények elölről felfelé nyílással .
alapfelszereltségként a szekrények pneumatikus
emelővel vannak felszerelve. Opcionálisan
választható a Blum hkx vagy hk-top felvonó is.
VÉGZÁRÓ SZEKRÉNY DBO 58, DBOW 56
A szekrény VÁZA fehér, sötétszürke,
világosszürke vagy fekete színben kapható.
másik lehetőség a laminált színű szekrény
megrendelése.
a szekrény oldallapjainak színei az elülső
színekben kaphatók.
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VASTAG LAPFORMÁK
egy 36 mm vastag előlapból készült forma. mindig
egyedi megrendelés szerint végezzük
Az egyedi formák nem képezik a csomagolt
bútorok szokásos ajánlatát, a vastag lapformák
korlátozott színben kaphatók.
SAROKSZEKRÉNYEK (SYMBOL: DPP, DNPP)
szekrény dpp105 – méret a munkalapon
105/65, korpusz méret 85/61
szekrény dpp110 – méret a munkalapon
110/65, korpusz méret 90/61
szekrény dnpp – méret a munkalapon
90/90, korpusz méret 86/86
NYITOTT ÁLLÓ SZEKRÉNYEK (SYMBOL: DK, DKZ, SKS)
VÉGSZEKRÉNY DMF-OPEN VÉGSZEKRÉNYEK
szélesség: 38,1 cm
mélység: 54 cm
A nyIitott álló szekrények fehér, világosszürke,
sötétszürke vagy fekete vázból és laminált előlapból
készülhetnek.
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NYITOTT ALSÓ SZEKRÉNY DK
sszélesség 15 cm lvagy 20 cm
mélység54 cm
A nyitott álló dk szekrények fehér, szürke,
világosszürke vagy fekete testpanelekből és
laminált előlapból készülhetnek

FELSŐ NYITOOT SZEKRÉNYEK(SYMBOL:WK, WOK)
szélesség 15 cm vagy 20 cm
mélység: 30 cm
nyitott wk, wok szekrény fehér, világosszürke,
sötétszürke vagy fekete testlapból és laminált
előlapból készülhet.

NYITOTT SZEKRÉNY SKS
szélesség: 30 cm
mélység: 54 cm
magasság: 213,7 cm
A nyitott álló SKS szekrény fehér, világosszürke,
sötétszürke vagy fekete testpanelekből és
laminált előlapból készülhet.

NYITOTT ÁLLÓ SZEKRÉNY DK 20/213,7
szélesség 20 cm
mélység: 52 cm
Az álló nyitott szekrény dk fehér, világosszürke,
sötétszürke vagy fekete testpanelből és laminált
előlapból készülhet.

SZEKRÉNYEK LISTÁJA
szer. (cm)
60
80
90

DZ 6
DZ 8
symbol szél. (cm) symbol szél. (cm)
DZ6
60
DZ8
80

DZS
symbol
DZS6
DZS8

ZK 6
symbol
ZK6

szél (cm)
60
80

A mosogatószekrény
alapfelszereltségként egy önzáró
Starmotion fiókot tartalmaz
mosogatós

szekerény

mosogatós

szél. (cm)
60

SKS 30

DK 20/213,7

álló nyitott polc
a konyhabútor végén
mely a szekrény oldalához
van rögzítve, pl.
a toronyelem mellett

beépített sütős
szekrény

sekrény

FELSŐ SZEKRÉNYEK
OLDALRA NYÍLÓ

D...
symbol
D6 P/L
D8
D9

POLCOK

ÁLLÓ SZEKRÉNYEK

D...
symbol szer. (cm)
D3
30
D4
40
D45
45
D5
50
D6
60

Állószekrények (Jelkép: D, DZ, DS, DZS, ZK, D… CARGO) A szekrények magassága 82 cm (lábak 10 cm) vagy 87 cm (15 cm lábakkal együtt). Az álló szekrények mélysége 54 cm (az elejével együtt)
DS.../3
symbol
DS4/3
DS6/3
DS8/3
DS9/3

szekrény
egy
fiókkal

szekrény három
fiókkal

szekrény két fiókkal
opcionális belső fiók használatának
lehetőségével

szél. (cm)
40
60
80
90

Fiókos szekrények (Jelkép: DS) A szekrények egy vagy három fiókkal kaphatók. Normál
Starmotion fiókok.

45
60

Beépített sziget
szekrény

Beépített sziget
szekrény-sarok

Beépített szekrény
szigethez 3 fiókkal

SPM 6/2357
szél... (cm) 60

SPD
symbol szél.(cm)
SPD 4/2137 40
SPD 6/2137 60

oldalra szerelhető szekrények, amelyek az
elülső részhez vannak igazítva.
Szekrények kaphatók a korpusz és a laminált
front színeiben.

Konténer

Konténer

NYITOTT ÁLLÓ SZEKRÉNYEK (JEL: DK, DMF). Szekrények
kaphatók a korpuszés a laminált front színeiben.

SPD
symbol szél. (cm)
SPD 4/2357 40
SPD 6/2357 60

SPD
symbol szél.(cm)
SPD 6/3 2137 60
SPD 6/3 2357 60

oronyelem

Hűtős
elem

ZL
symbol
szer. (cm)
ZL 6/2357 60

Hűtős
elem

FZ... A
symbol szél. (cm)
FZ 45A 45
FZ 60A 60

Front az
elöl kezelős
mosogatógéphez

FZ... B
symbol
FZ 45B
FZ 60B

W…/72
symbol
W 6 PiL/72
W 8 PiL/72
W 9 PiL/72

szél. (cm)
60
80
90

W…/94
symbol szél (cm)
W 6 PiL/94 60
W 8 PiL/94 80
W 9 PiL/94 90

felső szekrények, oldalra nyiló (Jelkép: W, WS *). felső szekrények magassága 58, 72, 94 cm. Felső szekrények mélysége 32 cm (a fronttal együtt). Minden
függesztõszekrény két síkban állítható fogasokkal van felszerelve, ami lehetõvé teszi a fal egyenetlenségeinek kiegyenlítését.
* A standard WS szekrények kétszintes fehér edénytisztítót tartalmaznak.
WS* 6/72
symbol szél. (cm)
WS 6/72 60

WS* 6/94
symbol szél. (cm)
WS 6/94 60

WOK…/36
symbol
szél. (cm)
WOK 4/36 40
WOK 45/36 45
WOK 5/36 50
WOK 6/36 60
WOK 8/36 80
WOK 9/36 90

WO…/36
symbol szél. (cm)
WO 4/36 40
WO 45/36 45
WO 5/36 50
WO 6/36 60
WO 8/36 80
WO 9/36 90

WS* 8/72
symbol szél (cm)
WS 8/72 80
WS 9/72 90

WO…/47
symbol szél. (cm)
WO 4/47 40
WO 45/47 45
WO 5/47 50
WO 6/47 60
WO 8/47 80
WO 9/47 90

WS* 8/94
symbol szél. (cm)
WS 8/94 80
WS 9/94 90

WOG…/36/58**
symbol
szél (cm)
WOG 4/36/58 40
WOG 45/36/58 45
WOG 5/36/58 50
WOG 6/36/58 60
WOG 8/36/58 80
WOG 9/36/58 90

WPO…/72
symbol
szél (cm)
WPO 6/72 60
WPO 8/72 80
WPO 9/72 90

WNPP…/…/36
symbol
szél. (cm)
WNPP 60/60/3660
WNPP 65/65/3665

WWO…/47
symbol
szél (cm)
WWO 4/47 40
WWO 45/47 45
WWO 5/47 50
WWO 6/47 60
WWO 8/47 80
WWO 9/47 90

WNPP…/…/72
symbol
szél. (cm)
WNPP 60/60/7260
WNPP 65/65/7265

WWPO…/72
symbol
szél. (cm)
WWPO 6/72 60
WWPO 8/72 80
WWPO 9/72 90

WNPP…/…/94
symbol
szél. (cm)
WNPP 60/60/9460
WNPP 65/65/9465

WOW…/72
symbol
szél. (cm)
WOW 6/72 60
WOW 8/72 80
WOW 9/72 90

FELFELFELÉ NYÍLÓ FELSŐ SZEKRÉNYEK (JEL: WO, WPO, WOW, WWPO, WO SLIM). A felső szekrények szokásos magassága 36, 47 és 72 cm. A felső
szekrények mélysége 32 cm (az elülső részt is beleértve), kivéve a WOG szekrényeket, amelyek mélysége 58 cm.
Minden felső szekrény két síkban állítható felfogatókkal van felszerelve, ami lehetõvé teszi a fal egyenetlenségeinek kiegyenlítését.
A felfelé nyíló szekrények gázliftekkel vannak felszerelve, opcionálisan lehetséges a Blum HK-XS emelők használata is.
A vitrinek (WWO, WWPO, WOW, WW) alapértelmezés szerint átlátszó üveget tartalmaznak, opcionálisan matt üveg is használható.

szél. (cm)
45
60

Front a
felül kezelős
mosogatógéphez

W…/58
szél (cm)
symbol
W 6 PiL/58 60
W 8 PiL/58 80
W 9 PiL/58 90

szél. (cm)
40
45
60

WW.../58 1D
symbol

szél. (cm)

WW4/58 40
WW6/58 60

vitrin

WW.../72 1D

WW…/58 2D

WW4/72 40
WW6/72 60

WW6/58 60
WW8/58 80

symbol

vitrin

szél. (cm)

symbol

vitrin

szél (cm)

WW…/72 2D

symbol

szél (cm)

WW6/72 60
WW8/72 80

vitrin

WO 6/50 SLIM

W 6/72 SLIM

WO 6

W6

symbol

szél. (cm)

60

Felfelé nyíló front

symbol

szél (cm)

60

Oldalra nyíló front

Szekrény a MANAM páraelszívóhoz

WK…/72
symbol
szél (cm)
WK15/72 15
WK20/72 20

WK…/94
symbol szer. (cm)
WK15/94 15
WK20/94 20

VÉGPANELEK

Toronyelem

TORONYELEMEK (SYMBOL: ZL, SPD, SPP, SPM). Két magasságban elérhető – 1) Magasság 213,7 cm (lábak 10 cm) vagy 218,7 cm
( lábak 15 cm); 2) Magasság235,7 cm (lábak 10 cm) vagy 240,7 cm (lábak 15 cm) mélység 58 cm

ZL
symbol
szer. (cm)
ZL 6/2137 60

W…/108
symbol
W 40/108
W 45/108
W 60/108

szél (cm)
30
40
45
50
60

NYITOTT SZEKRÉNYEK

Toronyelem

szél. (cm)
32

W…/94
symbol
W 3/94
W 4/94
W 45/94
W 5/94
W 6/94

szél (cm)
30
40
45
50
60

PÁRAELSZÍVÓ SZEKRÉNY

Sütős és Mikros elem

SPM 6/2 2137
SPM 6/2 2357
szél. (cm) 60

szél. (cm)
15
20

DBO 30/58* DBOW 30/56**
szél (cm) 58 szél. (cm) 56
30
30

FELSŐ SZEKRÉNYEK
OLDALRA NYÍLÓ

Sütős
elem

SPM 6/2137
szél.. (cm) 60

DKZ 32
symbol
DKZ 32

FRONTOK MOSOGATÓGÉPHEZ

GÉPES ELEMEK

Sütős
elem

SPP 6/2357
szél. (cm) 60

DK...
symbol
DK 15
DK 20

* normál szekrény
** Sziget szekrény

SZIEGT SZEKRÉNYEK (JEL: DPPW 105/65, DW 45, DW 6, DSW 6/3). Alapértelmezett
az álló szekrények magassága 82 cm (10 cm-es lábakkal együtt) vagy 87 cm (15 cm-es lábakkal együtt).
Az álló szekrények mélysége 56 cm (a front, a korpuszés a hátsó elülső rész számít)
A szekrények tartalmazzák a szekrény hátulján elhelyezett, fogantyú nélküli kiegészítő elülső részt, amely állandó
elemként van felszerelve
SPP 6/2137
szél.. (cm) 60

SP 60 CARGO
A szekrény a maxi 60
rakodórendszerhez
igazodik. A szekrény
elérhető a Navia
kollekcióban
(laminált lapból
készült előlapok),
valamint az Italia,
Jessica Martyna és
Lamja kollekciókban

FELSŐ SZEKRÉNYEK

szél.

DSW 6/3
symbol szél. (cm)
DSW6/3 60

D… CARGO
symbol / szél. (cm)
D15 CARGO/15
D20 CARGO/20
D30 CARGO/30

FELNYÍLÓ

DW...
symbol
(cm)
DW 45
DW 60

DNPP 90/90
symbol
szél. (cm)
DNPP 90/90 90

CABINET DPP - pultméret 105/65 vagy 110/65, testméret 85/61 vagy 90/61. A
DPP 110 szekrény opcionálisan tartalmazhatja az 55. oldalon elérhető Corner
Optima kosarat; SZEKRÉNY DNPP - méretek a pulton 90/90, testméret 86/86

NYITOTT POLC

SZIGET SZEKRÉNYEK

DPPW 105/65
symbol
szél (cm)
DPPW 105/65 65

DPP…/65
symbol
szél (cm)
DPP 105/65 105
DPP 110/65 110

W…/72
symbol
W 3/72
W 4/72
W 45/72
W 5/72
W 6/72

SAROKSZEKRÉNYEK

szekrény
egy
fiókkal

DS.../1
DS.../2
symbol (cm) symbol (cm)
DS8/1 80
DS4/2 40
DS9/1 90
DS6/2 60
DS8/2 80
DS9/2 90

FELSŐ SZEKRÉNYEK
OLDALRA NYÍLÓ
BOK

(cm)
40
50
60

SAROK SZEKRÉNY

ÁLLÓ SZEKRÉNYEK

DS.../1
symbol
DS4/1
DS5/1
DS6/1

W…/58
symbol szél (cm)
W 3/58 30
W 4/58 40
W 45/58 45
W 5/58 50
W 6/58 60

FELSŐ SZEKRÉNYHEZ
Méret symbol x szél. (cm)
PANEL 36 x 30
PANEL 36 x 56
PANEL 72 x 30
PANEL 94 x 30
PANEL 47 x 30
PANEL 58 x 30
PANEL 108 x 32

ALSÓ SZEKRÉNYHEZ
Méret symbol x szél. (cm)
PANEL 72 x 52*
PANEL 72 x 56**
PANEL 203,7 x 56
PANEL 180,6 x 56
PANEL 45,1 x 56

* Sziget panel szekrényhez DWWP, DW, DSW
** végzáró panel

3531 Miskolc, Szent Anna tér 1-3
Ügyfélszolgálat:
tel.: +36 70 4137384
e-mail: info@cegabutor.hu

www.cegabutor.hu

Wymiary technologiczne szafek mogą się nieznacznie różnić od podanych w folderze.
Niniejsza oferta nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych w oferowanych modelach mebli, nie zmieniając ich ogólnego charakteru.
Kolorystyka modułów może w rzeczywistości nieznacznie różnić się od prezentowanej w folderze.
Wydanie I – 02.2020 r.

