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4 wersje kolorystyczne 
JUNONA LINE  >

SZAFKI DOLNE

kuchnie

G1D/50/57-LPG1D/40/57-LP GO/60/30GO/50/30 POL/40 POL/50 POL/100 GnWU/57-LP

D1D/40/82-L D1D/40/82-P D3S/40/82 D1D/50/82-PD1D/50/82-L DPK/60/82 DnW/100/82-PDnW/100/82-L

mikroukład 
150

mikroukład
100

DG4D1S1K/150 * DG4D1S/100 * D2D/50/195-L D2D/50/195-P

G2D/80/57G2D/60/57

D2D/80/82D2D/60/82 DK2D/80/82

G2W/80/57

G2W/80/57 
OPCJA 

opcja
(półka szklana + oświetlenie led)

dąb sonoma 
/ dąb wenge

biały połysk 
/szary wolfram

modrzew sibiu 
jasny

dąb sonoma 

1 2 3 4

JUNONA LINE

· wys. szafek górnych 57,3 cm
· wys. szafek dolnych 82 cm + blat 32 mm
· gł. szafek dolnych: 45 cm
· gł. szafek górnych: 28,5 cm

* sprzedaż tylko w komplecie

mikroukład kompletmikroukład

150 cm 240 cm100 cm

Komplet Junona Line 240 i mikroukład 150 i 100 
zostały stworzone z myślą o jak najniższych cenach. Zakup 
całego kompletu jest bardziej ekonomiczny niż elementów 
kupowanych osobno. W skład kompletu wchodzą szafki 
niezbędne do Twojej kuchni, które można rozbudować   
o dodatkowe elementy. 

JUNONA biały połysk/szary wolfram

modrzew sibiu jasny dąb sonoma dąb sonoma/dąb wenge

SZAFKI GÓRNE

ELEMENTY DO ROZBUDOWY

· wszystkie szafki dolne wyposażone są w blat z wyjątkiem DK2D/80/82
· wszystkie fronty posiadają uchwyty:
- dąb sonoma/ dąb wenge, dab sonoma - uchwyt w kolorze satyna o rozstawie 96 mm
- biały połysk/szary wolfram, modrzew sibiu jasny - uchwyt w kolorze tytan o rozstawie 128 mm100 150 240
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3 komplety NIKA   > 

18 rodzajów frontów NIKA  >

Oferta kuchni niKA obejmuje 18 frontów. Dla kompletu niKA 180 dostępne są dwa 
kolory frontu, dla niKA 260 STAnDARD piętnaście oraz dla niKA 260 FAnTAZJA trzy.  

dlaczego 
kupując komplet 
oszczędzasz?

Komplety Nika zostały stworzone z myślą o Klientach ceniących jakość w niskiej cenie.
Zakup kompletów jest bardziej ekonomiczny niż kupno pojedynczych szafek. Specjalny system pakowania szafek gwarantuje szybką   
i bezpieczną dostawę oraz pozwala na organizację samodzielnego i łatwego montażu mebli.
Każdy z kompletów posiada elementy wspólne dla wszystkich - korpusy i cokoły w kolorze jabłoni ciemnej oraz blaty w kolorze pietry 
beżowej. Do każdej z szafek przypisany jest oddzielny blat. Szafki posiadają estetyczne wnętrza w kolorze białym, zaś każdy z frontów 
zaopatrzony jest w starannie dobrany uchwyt.

*
szafka dolna z 
jedną szufladą
nKD1S-50/82-P/S
wys./szer./gł.
820/500/453

*
szafka dolna z 
jedną szufladą
nKD1S-30/82-P/S
wys./szer./gł.
820/300/453

*
szafka dolna
nKD-40/82-P   
wys./szer./gł.
820/400/453

szafka dolna z  
czterema szufladami
nKD4S-40/82-S/3S
wys./szer./gł.
820/400/453

szafka dolna pod 
zlewozmywak
nKDK-80/82-L/P
wys./szer./gł.
820/800/453

szafka dolna
nKD-60/82-L/P
wys./szer./gł.
820/600/453

szafka dolna
nKD-80/82-L/P
wys./szer./gł.
820/800/453

*
szafka dolna
nKD-30/82-P      
wys./szer./gł.
820/300/453

dolny narożnik 
zewnętrzny lewy
nKDnZL-30/82
wys./szer./gł.
820/276/550

szafka dolna 
otwarta
nKD-15/82
wys./szer./gł.
820/150/453

szafka dolna 
pod zabudowę 
piekarnika 
nKDP-60/82-K
wys./szer./gł.
820/600/498

   *SZAFKA DOSTĘPnA JEST W SPRZEDAŻY Z FROnTAMi OTWiERAnYMi nA PRAWO LUB LEWO
** SZAFKA DOSTĘPnA JEST W SPRZEDAŻY PRAWA LUB LEWA

SiĘGA DO WYSOKOŚCi 211 cm + LiSTWA WiEŃCZĄCA

*
szafka dolna narożnik 
wewnętrzny
nKDnW-90/82-P
wys./szer./gł.
820/793/790

ZABU-
DOWA

nAROŻA
900/900

Do każdej szafki z oferty dodatkowej należy domówić blat. Zróżnicowanie długości blatów pozwala   
na połączenie kilku szafek wspólnym odcinkiem na podstawie dostępnych wymiarów: 150, 300L*, 300P*, 300, 400, 
500, 600, 800, 900, 1000, 1200, 1600, 2000 mm. Blaty do szafek narożnych zewnętrznych.
*Blaty do szafek narożnych zewnętrznych
Szerokość blatów: 600 mm.
Grubość blatów: 28 mm 

SZAFKI GÓRNE WYSOKOŚCI 716 mm oraz SZAFKI NADOKAPOWE WYSOKOŚCI 400 mm

SZAFKI DOLNE 820 mm + BLAT 280 mm

szafka górna 
witryna
nKG-80/72-
LV/PV
wys./szer./gł.
716/800/288 

szafka górna
nKG-60/72-L/P
wys./szer./gł.
716/600/288 

*
szafka górna
nKG-50/72-P
wys./szer./gł.
716/500/288 

*
szafka górna
nKG-40/72-P
wys./szer./gł.
716/400/288 

szafka górna 
nadokapowa
nKGO-60/40-O
wys./szer./gł.
400/600/288

szafka górna 
nadokapowa
nKGO-50/40-O
wys./szer./gł.
400/500/288

szafka górna
nKG-80/72-L/P
wys./szer./gł.
716/800/288 

*
szafka górna
nKG-30/72-P
wys./szer./gł.
716/300/288 

szafka górna 
otwarta
nKG-15/72
wys./szer./gł.
716/150/288 

**
górny narożnik 
zewnętrzny
nKGnZ-30/72
wys./szer./gł.
716/288/288 

szafka górna z 
ociekarką
nKGC-80/72-L/P
wys./szer./gł.
716/800/288 

*
szafka górna
narożnik 
wewnętrzny
nKGnWU
-60/72-L
wys./szer./gł.
716/600/600 

ELEMENTY DO ROZBUDOWY

KOLOR
KORPUSU SZAFEK:
JABŁOŃ CiEMnA

KOLOR BLATU:
PiETRA BEŻOWA

    PORTAL wiśnia koreańska patyna

dolny narożnik 
zewnętrzny prawy
nKDnZP-30/82
wys./szer./gł.
820/276/550

szafka wysoka
nKD-40/211
wys./szer./gł.
2110/400/560

listwa maskująca
nKDBZ-10/82
wys./szer./gł.
820/100/116

NIKA kuchniekuchnie

180 260 260
STANDARD FANTAZJA
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Oferta kuchni Family Line obejmuje 25 frontów, wśród których znajduje się 6 wzorów klasycznych,  
8 nowoczesnych oraz front aluminiowy. W kreowaniu idealnej kuchennej kompozycji pomogą również korpusy 
kuchenne, dostępne w trzech modnych kolorach do wyboru oraz 17 rodzajów uchwytów. 

Solidny blat to podstawa dobrze urządzonej kuchni. Wybieraj spośród 2 wariantów gotowych blatów 
dostępnych w 19 różnych rozmiarach. Możesz też zdecydować się na blat wykonany pod wymiar wybierając 
spomiędzy 7 oferowanych wzorów. 

Projektując nasze kuchnie nie zapomnieliśmy o profesjonalnych akcesoriach. Z pewnością docenisz opcję 
wygodnego otwierania frontów okapowych, która możliwa jest dzięki zastosowaniu podnośników gazowych. 
Komfortową pracę umożliwią też specjalistyczne amortyzatory, gwarantujące ciche domykanie frontów i szu-
flad. Dodatkowym udogodnieniem jest opcja precyzyjnej regulacji poziomowania wszystkich szafek górnych 
oraz nóżek. 

W trosce o komfort i wygodę codziennego użytkowania mebli zadbaliśmy o profesjonalne wyposażenie do-
datkowe naszych kuchni. Przestrzeń w kuchennym wnętrzu pomogą zagospodarować szafki pod zabudowę 
sprzętu AGD. Funkcjonalność mebli podniesie obrotowa półka umożliwiająca dostęp do najgłębszych zaka-
marków narożnika szafki oraz oświetlenie punktowe, które podświetla przestrzeń przygotowywania posiłków. 
Pomyśleliśmy też o ekologii wyposażając nasze kuchnie w wysuwane pojemniki do segregacji śmieci. 

Ponad 70 wielofunkcyjnych szafek umożliwia zaprojektowanie kuchni marzeń w ekonomicznej cenie. 

W komplecie. Rodzinne Kuchnie Family Line to także 15 gotowych kompletów o szerokości  260 cm – 11 w wersji modern oraz 4 w wersji classic.  
Podstawowy układ można z łatwością rozbudować o szafki dodatkowe. Tak szeroki wybór zapewnia swobodę aranżacji każdej kuchni.

W kuchniach FL mamy wzory zarówno klasyczne jak i nowoczesne: Anake, Letis, Kapelo, Older(nowość), Melos, Marocco
Wzory nowoczesne to: Delano, Edan, Tabes 2 (nowość), Tafne, Top Line, Tapo, Tamat, Plate
Ofertę frontów uzupełnia front aluminiowy: TAL 2

25 rodzajów frontów
+ front aluminiowy

FAMILY LINE  >

front typu OLDER w kolorze biały canadian front TABES 2 w kolorze lava mat / dakar mat

KAPELO jabłoń ciemna paltyna 
(komplet 260 Classic)

TOP LINE biały połysk  
(komplet 260 Modern)

** * * * * *

*FROnTY W POŁYSKU

kuchniekuchnie FAMILY LINE FAMILY LINE

+

NOWOŚĆ NOWOŚĆ
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51 wzorów frontów, ponad 150 kolorów  

2 grupy klasyczne: Royal i Sentima oraz 2 nowoczesne: Capital i Traffic tworzą wspólnie 
jeden z największych systemów mebli kuchennych. indywidualne  zamówienia przyjmują projek-
tanci w wyspecjalizowanych studiach, dysponujący ponad 500 bryłami szafek w zróżnicowanej 
stylistyce, którym charakter nadaje 51 wzorów frontów w ponad 150 kolorach.

kuchniekuchnie
   KASETTA biały canadian33rd SAPERAVI AVENUE magnolia połysk (lakier) / dąb kasztanowy (fornir) 

grupa traffic - 12 wzorów frontów, ponad 100 kolorów

grupa sentima - 12 wzorów frontów, 62 kolory

grupa royal - 16 wzorów frontów, 22 kolory

grupa capital - 11 wzorów frontów, 54 kolory
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