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Katalog handlowy nowości 2010 (nr 122 ip)

Nowe fronty

IP 1200
biała magnolia nr. 748

IP 2200
tw. szt., imit. akacji nr. 746

IP 2200
biały nr. 741

IP 2200
biała magnolia nr. 747

IP 3100
biały super matowy nr. 749

IP 3100
biała magnolia super
matowa nr. 751

IP 2800
wysoki połysk szampański
nr. 744

IP 2800
wysoki połysk brązowa terra
nr. 745

IP 2800
wysoki połysk w kolorze
oberżyny nr. 742

IP 2800
czarny na wysoki połysk
nr. 743

IP 6300
wysoki połysk biały z
ozdobnym obrzeżem
szklanym nr. 752

IP 6300
wysoki połysk biała magnolia z ozdob-
nym obrzeżem szklanym

IP 6300
wysoki połysk czarny
z ozdobnym obrzeżem szklanym

IP CF
platynowo-szary nr. 426

IP CF
niebieski royal nr. 425
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Katalog handlowy nowości 2010 (nr 122 ip)

Fronty wychodzące ze sprzedaży

IP 1200
tw. szt., im. brzozy montana
nr 641

IP 1200
kawowo-kremowy nr 712

IP 3700
tw. szt., im. brzozy montana
nr 692

IP 3700
tw. szt., im. wiśni szlachetnej
w kolorze naturalnym nr 683

IP 3700
tw. szt., im. orzech Noce
w kolorze naturalnym nr 721

IP 4400
tw. szt., im. klonu królewskiego
w kolorze naturalnym nr 669

IP 4400
tw. szt. matowo-aksamitne,
im. brzozy montana nr 645

IP 4500
szałwia na wysoki połysk
nr 727

IP 4500
szafran na wysoki połysk
nr 725

IP 4600
wanilia nr 625

IP 4800
biały na wysoki połysk nr 676

IP 4850
wanilia sztucznie postarzana
nr 677

IP CF
Sygnałowy
pomarańczowy nr 424
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Katalog handlowy nowości 2010 (nr 122 ip)

Kolory korpusów i dodatków

Nowości

Nr 740 imit. akacji Nr 750 biała magnolia

Model wychodzący ze sprzedaży

Nr 620 imit. brzozy montana
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Kolory korpusów

Nowości

Nr 635 imitacja akacji Nr 633 imitacja wiśni szlachet-
nej w kolorze naturalnym

Nr 634 biała magnolia

Model wychodzący ze sprzedaży

Nr 628 piaskowiec, wzór szary,
fango

Nr 617 wzór marmur avalon Nr 625 wzór szary kwarc
glitterstone

Nr 593 imitacja brzozy
montana
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Uchwyty

Nowości

Nr 682

Uchwyt met. dwupunktowy
chromowany
Odstęp tworów: 128 mm

Nr 683

Uchwyt met. dwupunktowy
imitujący stal szlachetną
Odstęp tworów: 128 mm

Nr 684

Uchwyt met. dwupunktowy
imitujący stal szlachetną
Odstęp tworów: 192 mm

Nr 681

Uchwyt met. dwupunktowy
chromowany błyszczący
Odstęp tworów: 192 mm

Model wychodzący ze
sprzedaży

Nr 657

Gałka metalowa
ocynowana, antyczna

Nr 632

Uchwyt met. dwupunktowy
ocynowany, antyczny
Odstęp tworów: 96 mm

Nr 572

Uchwyt met. dwupunktowy,
niklowany, matowo
Odstęp tworów: 128 mm

Nr 593

Uchwyt met. dwupunktowy,
niklowany matowo
Odstęp tworów: 128 mm

Nr 651

Uchwyt met. dwupunktowy, w
kolorze matowego aluminium
Odstęp tworów: 128 mm

Nr 654

Uchwyt met. dwupunktowy, w
kolorze matowego
Odstęp tworów: 128 mm

Nr 659

Uchwyt met. dwupunktowy,
chrom błyszczący
Odstęp tworów: 128 mm

Nr 671

Uchwyt met. dwupunktowy, w
kolorze złotym z połyskiem
Odstęp tworów: 128 mm

Nr 615

Uchwyt met. dwupunktowy, w
kolorze matowego aluminium
Odstęp tworów: 160 mm

Nr 639

Uchwyt met. dwupunktowy, w
kolorze matowego aluminium
Odstęp tworów: 160 mm
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Uchwyty

Nowości

Model wychodzący ze
sprzedaży

Nr 700

Uchwyt relingowy
imitujący stal szlachetną

Nr 720

Uchwyt relingowy
z aluminium
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Katalog handlowy nowości 2010 (nr 122 ip)

Szafki dolne

723 mm
U 3015 150

723 mm
UAIS30 300
UAIS45 450
UAIS50 500
UAIS60 600

723 mm
UA2IS30 300
UA2IS45 450
U2AIS50 500
U2AIS60 600

723 mm
USA30 300
USA45 450
USA50 500
USA60 600

723 mm
USAIS30 300
USAIS45 450
USAIS50 500
USAIS60 600

723 mm
UKAHIS60 600

723 mm
UKSAH60 600

723 mm
SPBA45 450
SPBA50 500
SPBA60 600

723 mm
SPAM60 600

723 mm
SPA45 450
SPA50 500
SPA60 600

723 mm
UKSAHIS60 600

435 mm
UM 6080     800
UM 6090     900

291 mm
UA30 29 300
UA45 29 450
UA50 29 500
UA60 29 600
UA80 29 800
UA90 29 900

435 mm
USAG80 43A     800
USAG90 43A    900

435 mm
UM 6080 22    800
UM 6090 22     900
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Szafki wiszące

723 mm
HFK 4090 22U 900

723 mm
HFK 4090 22 900

435 mm
HD60 43 600

823 mm
HE 7080     800
HE 7090     900
HE 7100     1000

1432 mm
A2S60 143 600

1288 mm
A2S60 129 600

1144 mm
A2S60 114 600

823 mm
HE 7030     300
HE 7040     400
HE 7045    450
HE 7050     500
HE 7060     600
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Szafki boczne

2195 mm
SHK 7060    600

2051 mm
SIK 7060    600

1907 mm
SNK 7060    600

2195 mm
BL SH3 75-200
BL SAHA5IA 75-200
BL SHK5NL 75-200
BL SHL5PK 75-200

2051 mm
BL SI3      75-200
BL SIK5NL   75-200
BL SIL5PK   75-200

1907 mm
BL SN3      75-200
BL SNK5NL   75-200
BL SNL5PK   75-200
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Katalog handlowy nowości 2010 (nr 122 ip)

Szafki midi

1475 mm
SU 122 S 148 600

1475 mm
SU 122 2TS 148 600

1475 mm
SUBB 148 600

1475 mm
SUBB S2A 148 600

1475 mm
SUGKA 65 148 650

1475 mm
SUG 2A65 148 650

1475 mm
SUG 65 148 650

1475 mm
SUBBBS 148        600
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Elementy ozdobne

LA 200 2000
LA 400 4000

LG 200 2000
LG 400 4000

WSU16 723 16
WSU16 723 G 16
WSU16 867 16
WSU16 867 G 16

WAS16 1432 16
WAS16 1432 G 16
WAS16 1288 16
WAS16 1288 G 16
WAS16 1144 16
WAS16 1144 G 16

WH16 867 16
WH16 867 G 16
WH16 723 16
WH16 723 G 16
WH16 579 16
WH16 579 G 16
WH16 291 16
WH16 291 G 16

WSS16 1475 16
WSS16 1475 G 16

WSS16 2195 16
WSS16 2195 G 16
WSS16 2051 16
WSS16 2051 G 16
WSS16 1907 16
WSS16 1907 G 16

WBS16 585 A 16
WBS16 585 V 16
WBS16 585 AA 16
WBS16 585 VV 16
WBS16 585 AV 16
WBS16 585 VA 16

WASCH25 585 25
WASCH25 885 25

WASCH50 585 50
WASCH50 885 50

NR V

WASCH16 585 16
WASCH16 885 16

WB16 350 16
WB16 585 16
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Zmiany techniczne / pozostałe informacje

12

Zmiana grupy cenowej
Grupa cenowa 3 z nowym indeksem 69
Zmiany programów patrz indeks cenowy (skorowidz Przegląd programów)

Prosimy uwzględnić również zmiany

w naszych akcesoriach i sprzęcie AGD.

Programy wychodzące ze sprzedaży można jeszcze zamawiać do
dn. 30. listopada 2009 r.
Potem obowiązują określone ustawowo okresy gwarancji.

Z drukarni otrzymają Państwo katalog handlowy, wydanie 122 ip.
W sprawie zapotrzebowania na dalsze egzemplarze lub na kołonotatnik  prosimy
zwrócić się do właściwego przedstawiciela handlowego naszej firmy.

Łączymy serdeczne pozdrowienia.

Impuls Küchen GmbH
59929 Brilon

Wasz zespół handlowy



Wykaz haseł

Akcesoria: 9.14, 9.18, 9.19, 9.20,
9.21, 9.22, 9.23, 9.26

A
Akcesoria montażowe
do okładziny Scianki
tylnej  

8.27

Akcesoria: 9.15, 9.25

B
Bateria mieszakowa  9.29

Blat narożny  7.03, 7.04

Blat roboczy  7.04

Blat roboczy profil Dl  7.03

Boczna osłona
cokołowa  

6.02

Boczna osłona oSwiet-
leniowa  

6.07

Boczna osłona oSwiet-
leniowa do regału
kończącego do szafki
wiszącej  

6.07

Boczna szafka nad-
stawkowa  

5.41

D
Dodatkowy wkład na
sztućce  

9.01

Dolne drzwi rozwierne  8.20

Dopłata na cięcie ukoS-
ne wykończone kra-
wędzią ABS  

7.07

Dopłata za blat roboczy
PLS z profilem falistym
na przedniej krawędzi  

7.08

Dopłata za blat roboczy
PLS z zaokrągloną
przednią krawędzią  

7.08

Dopłata za narożne
połączenie blatów  

7.07

Dopłata za narożne
połączenie blatów na
ucios  

7.07

Dopłata za obrzeże
czołowe blatu robocze-
gowykończone krawęd-
zią PLR  

7.08

Dopłata za płytę stołu
dostawianego w
kształcie oSmiokąta  

7.06

Dopłata za płytę stołu
dostawianego w
kształciesierpowatym  

7.06

Dopłata za płytę stołu
dostawianego w wyko-
naniu okrągłym  

7.06

Dopłata za płytę stołu
dostawianego w wyko-
naniu zaokrąglonym  

7.06

Dopłata za Scięty bok z
krawędzią  PLR  

7.07

Dopłata za skrócenie
głębokoSci  

3.01, 5.10

Dopłata za skrócenie
głębokoSci blatu roboc-
zego  

7.08

Dopłata za szafki
rozłożone na częSci  

8.24

Dopłata za widoczny
bok z połyskiem  

3.02, 4.01, 5.11

Dopłata za wycięcie
pod kątem nie wykońc-
zonekrawędzią  

7.08

Dopłata za wycięcie
pod kątem wykończo-
nekrawędzią ABS  

7.08

Dopłata za wycięcie
pod zlewozmywak do
zabudowyi płytę
grzewczą  

7.07

Dopłata za wykonanie
blatu roboczego na
specjalne zamówienie  

7.09

Dopłata za wykończe-
nie tylnego obrzeża
blaturoboczego kra-
wędzią ABS  

7.08

Dopłata za zamontowa-
ny fabrycznie zle-
wozmywak lub płytę
grzewczą  

8.24

Dopłata za zaokrąglone
naroże  

7.07

Dopłaty  6.03, 6.04, 6.06

Dostawa ekspresowa  8.24

Drzwi przeszklone z
zawiasami  

8.21, 8.22

Drzwi rozwierne bez
zawiasów i otworów  

8.18

Drzwi rozwierne z
zawiasami  

8.18, 8.20, 8.21

Drzwi szafki dolnej bez
listwy odbojowej  

3.22

Drzwi szafki dolnej z
listwą odbojową  

3.22

Drzwi uchylne  8.23

Drzwi uchylne z zawi-
asami i podnoSnikiem
klapy  

8.23

Drążek montażowy  9.34

Dwuuchwytowa bateria
mieszakowa donormal-
nego podłączenia  

9.29

E
Elementy Scianek
bocznych  

8.01, 8.05

F
Front do wysokiej szu-
flady  

8.19

Front szuflady  8.19

G
Górne drzwi rozwierne  8.20

Górne drzwi rozwierne
z zawiasami  

8.20

I
Instrukcja montażu  8.24

K
Kabel podłączeniowy  9.12

Kabel podłączeniowy
do oprawy płaskiej  

9.08

Kabel zasilający  9.12

Kanał płaski  9.36

Klapa podnoszona do
wnęki na kuchenkę
mikrofalową  

5.59, 5.71

Klapa z zawiasami  8.19

Kolanko przyłączeniowe
z systemem rurowym
100  

9.36

Komplet drzwi  8.18

Komplet drzwi z zawi-
asami  

8.23

Komplet narożników i
końcówek listew  

7.10

Komplet przypraw 9.03

Komplet zlewozmywak
dozabudowy Franke  

9.16

Komplet zlewozmywa-
ków okrągłych do
zabudowych  

9.25

Konsola  9.33

Konsola barku  9.33

Konsola do płyt barku  9.33

Kosz na butelki do szu-
flad z wysokim frontem
lubszafek na zapasy  

9.03

Kosz zawieszany do
szafki cargo  

9.02, 9.03

Koszyk do zawieszenia  9.35

Kratka wentylacyjna do
blatów

9.33

Krawędx Scianki  8.10

L
Lampka diodowa do
podSwietlenia półki
szklanej  

9.09

Lampka do zabudowy
zewnętrznej z
żarówkąenergooszc-
zędną  

9.07

Lampka ledowa
zewnętrzna  

9.07, 9.08

Lampka wysięgnikowa
stylizowana Nostalgie  

9.11

Listwa 3-gniazdowa  9.12

Listwa dwugniazdowa
do opraw  

9.06

Listwa ochronna  9.37

Listwa przyblatowa  7.10

Listwa przyScienna
kombi  

8.15

Listwa wielogniazdowa  9.12

Listwa wykończeniowa
panelu okalającego  

8.04, 8.13

Listwa wykończeniowa
panelu okalającego.

8.10

Listwy narożne chro-
niące przed oparami  

9.37

Lizena szafki dolnej  8.05

M
Mat  9.02

Materiał korpusu bez
krawędzi, gruboSć 16
mm  

8.26

Materiał korpusu z kra-
wędzią melaminową  

8.26

Mechaniczne wspoma-
ganie otwierania drzwi-
rozwiernych  

9.04

Moduł szafki dolnej  3.35, 3.36

Moduł szafki dolnej z
neutralnymi szuflada-
miz wysokim frontem  

3.35

Moduł szafki dolnej z
szufladą z wysokim-
frontem z ramą w
kolorze aluminium  

3.35

N
Narożna Scianka tylna  4.45

Narożna Scianka tylna
do okapu  

4.45

Narożna szafka dolna  3.07, 3.08, 3.09, 3.10,
3.28

Narożna szafka dolna
pod zlewozmywak  

3.18, 3.19, 3.20

Narożna szafka dolna z
szufladą  

3.10

Narożna szafka wisząca  4.09, 4.21, 4.35
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Wykaz haseł

Narożniki do osłony
oSwietleniowej  

6.07

Narożniki i końcówki
listwy  

7.10

Noga podporowa do
blatu stołu dostawiane-
go

9.33

Nowoczesna listwa
wieńcząca K 6000  

6.04

Nowoczesna skrzynka
drewniana do dolnego
regału o szer. 150 mm  

3.24

Nowoczesna skrzynka z
drewna

4.10, 4.22, 4.36

Nóżka podstawy  6.02

O
Oczka halogenowe
(komplet 3-częSciowy)  

9.09

Oczka halogenowe
podszafkowe(komplet
3-częSciowy)  

9.09

Oczka okrągłe (komplet
3-częSciowy)  

9.10

Oczko diodowe LED
podszafkowe design  

9.06

Oczko halogenowe  9.09, 9.10

Oczko halogenowe bez-
pieczne  

9.09

Oczko halogenowe
podszafkowe  

9.09

Oczko halogenowe
podszafkowe design w
oprawie kwadratowej  

9.11

Oczko halogenowe sty-
lizowane  

9.10

Oczko halogenowe sty-
lizowane podszafko-
we(komplet 3-częS-
ciowy)  

9.10

Oczko ledowe do zabu-
dowy w przeszklonych
szafkach wiszących  

9.09

Odpływ gotowy  9.28

Okap kominowy na
wys. pomieszczenia  

4.46

Okap narożny na wys.
pomieszczenia  

4.47

Okucia typu clip do
okładziny Scianki tylnej  

8.27

Okładzina Scianki tylnej
z materiału korpusu z
grubą krawędzią  

8.26

Oprawa  9.06

Oprawa design  9.06

Oprawa z gniazdem
wtykowym  

9.06

Organizacja do szuflad
z wysokim frontem  

9.01

Oslona narożna do
szafki midi  

5.71

Osłona boczna  3.27, 3.34

Osłona boczna do szaf-
ki midi  

5.71

Osłona cieplna  9.37

Osłona cieplna do
listew przySciennych  

9.37

Osłona cokołowa  6.01, 6.02

Osłona cokołowa do
regału kończącego  

6.02

Osłona do boku szafki
bocznej  

5.59

Osłona do boku szafki
dolnej  

3.27, 3.34

Osłona do szafek dol-
nych  

3.26, 3.33

Osłona do szafek
wiszących  

4.12, 4.24, 4.38

Osłona do szafki
bocznej  

5.53, 5.55, 5.57

Osłona do szafki midi  5.71

Osłona frontowa  4.42, 8.18, 8.19

Osłona nad filtrem
okapu kuchennegopra-
cującego w obiegu
zamkniętym  

4.42

Osłona narożna do sza-
fek dolnych  

3.26, 3.27, 3.33, 3.34,
5.53, 5.54, 5.55, 5.56,

5.57, 5.58

Osłona narożna do sza-
fek dolnych podkątem
135°  

3.27, 3.34

Osłona narożna do sza-
fek wiszących  

4.12, 4.24, 4.38

Osłona oSwietleniowa  6.07

Osłona oSwietleniowa
do okapu z osłonąoS-
wietleniową do zabu-
dowy  

6.07

Osłona z materiału na
front do szafek dozabu-
dowy urządzeń  

5.59

P
Panel Scienny  8.15

Panel Scienny do wnęki
o zmiennych wymia-
rach  

8.15

Pasmo Swietlne z
lampkami ledowymi
“białymi”

9.11

Podest cokołowy  3.29

Podsufitka z K 1000  6.05

Podsufitka z K 6000  6.05

PodSwietlenie
wewnętrzne półki
szklanej  

9.08

Pojemnik  9.02

Pojemnik na odpady  9.32

Pokrywa  9.28

Profil maskujący do
listwy przySciennej
kombi  

8.15

Profil narożny cokołu  6.01

Profil łączący cokołu  6.01

Prosta krawędx blatu
0,6 mm z klejem top-
liwym  

7.09

Prosta krawędx blatu
ABS 1,4 mm  

7.09

Prowadnice korpusu z
systemem Servosoft  

8.20

Prowadnice korpusu z
wysuwem częSciowym  

8.19

Przedłużacz do lamp
niskowoltowych  

9.12

Przegroda poprzeczna  9.01

Płaska lampka ledowa
zewnętrzna  

9.07

Płaska oprawa z
żarówką energooszc-
zędną  

9.08

Płyta barku gł. 500 mm  7.06

Płyta dekoracyjna do
urządzeń do zabudowy  

3.22

Płyta frontowa  3.22

Płyta frontowa do zinte-
growanego okapu do
zabudowy o szer. 600
mm  

4.43

Płyta frontowa z 2 Sci-
ankami bocznymii Sci-
anką tylną do okapów
do zabudowy  

4.43

Płyta systemowa z
otworami do szuflad z
wysokim frontem  

9.02

półka do narożnej szaf-
ki wiszącej  

8.25

półka do regału
wiszącego  

8.25

Półka do regałów  8.14

półka do szafek dol-
nych  

8.24

półka do szafek
wiszących  

8.24

Półka na książki
kuchenne  

9.35

Półka szklana  9.35

półka szklana do szafek
wiszących  

8.24

Półka z materiału na
Scianki boczne o
zmiennych wymiarach  

8.09, 8.13

Półka z materiału Scia-
nek bocznychdo szafek
midi / szafek bocznych  

8.03, 8.09

Półka z materiału Sci-
anki bocznej  

8.12

Półka ze Sciętym
bokiemdo szafki midi /
szafki bocznej  

8.04, 8.10

Półki z materiału Scia-
nek bocznychdo szafek
wiszących  

8.03, 8.09

R
Rama dystansowa  4.10, 4.22, 4.36

Rampa Swietlna  9.07

Rcianka boczna szafki
bocznej  

8.01, 8.07, 8.12

Rcianka boczna szafki
dolnej  

8.01, 8.05, 8.06, 8.12

Rcianka boczna szafki
midi  

8.02, 8.08, 8.12

Rcianka boczna szafki
nadstawkowej  

8.02, 8.08

Rcianka boczna szafki
wiszącej  

8.03, 8.09

Rcianki boczne 50 mm  8.12

Regał boczny  5.25, 5.39, 5.52

Regał dolny 3.23, 3.24, 3.30, 3.31

Regał dolny na butelki  3.24, 3.31

Regał dolny z półkami
na tace lubScierki  

3.23

Regał dolny ze Sciętym
bokiem  

3.23

Regał kończący  3.23, 3.30, 4.11, 4.23,
4.37, 5.25, 5.39, 5.52

Regał kończący midi  5.70

Regał midi  5.69

Regał narożny do kąta
135°  

4.10, 4.22, 4.36

Regał wiszący  4.10, 4.22, 4.36

Regał wiszący ze Scię-
tym bokiem  

4.11, 4.23, 4.37

Regał z pojemnikami  9.03

Reling ograniczający  9.03

Rieber Waterstation
basic  

9.20

Rlizg do nóxki pod-
stawy  

6.02

Rozdzielacz do pozos-
tałych wyłączników  

9.08

Rwiatło i technika
oSwietleniowa wyznac-
zają nowe standardy  

9.07
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S
Skrzynki murowe do
wylotu i wlotu
powietrza  

9.36

Sortownik na odpady  9.32

Stała osłona frontowa
do podestu cokołowego  

3.29

Stojąca bateria miesza-
kowa  

9.29, 9.30

Stojąca bateria miesza-
kowa KLUDI  

9.30, 9.31

Stylowa listwa
wieńcząca K 1000  

6.03

Swietlówka do wnęki  9.06

System sortowania
odpadów  

9.32

System szuflad
cokołowych  

6.02

Systemowy wąż ela-
styczny  

9.36

Systemy sortowania
odpadów XXM komplet-
ne  

9.32

Szafka boczna do wbu-
dowania urządzeń  

5.37

Szafka boczna do
zabudowy urządzeń  

5.15, 5.16, 5.17, 5.18,
5.19, 5.20, 5.21, 5.22,
5.23, 5.24, 5.29, 5.30,
5.31, 5.32, 5.33, 5.34,
5.35, 5.36, 5.37, 5.38,
5.43, 5.44, 5.45, 5.46,
5.47, 5.48, 5.49, 5.50,

00

Szafka boczna na nac-
zynia  

5.12, 5.26, 5.40

Szafka boczna na przy-
bory do sprzątania  

5.12, 5.26, 5.40

Szafka boczna na zapa-
sy  

5.13, 5.27, 5.41

Szafka boczna uniwer-
salna  

5.13, 5.27, 5.41

Szafka boczna ze Scię-
tym bokiem  

5.14, 5.28, 5.42

Szafka do zabudowy
kuchenki  

3.12

Szafka do zabudowy
płyty grzewczej ze stałą
osłoną wewnętrzną  

3.13

Szafka dolna  3.03, 3.04, 3.05, 3.28

Szafka dolna do stołu
dostawianego  

3.04

Szafka dolna do wbu-
dowania płyty
grzewczej z własnym
sterowaniem  

3.14

Szafka dolna do wbu-
dowania płyty
grzewczej z własnym
sterowaniem z szufladą
wewnętrzną  

3.14, 3.15

Szafka dolna do wbu-
dowania płyty
grzewczej ze zintegro-
wanym panelem stero-
wania  

3.13

Szafka dolna do zabu-
dowy kuchenki  

3.12

Szafka dolna do zabu-
dowy kuchenkimikrofa-
lowej  

3.15

Szafka dolna do zabu-
dowy płyty grzewczej z
własnym sterowaniem  

3.13

Szafka dolna do zabu-
dowy płyty grzewczej z
własnym sterowaniem
z systemem Servosoft  

3.14

Szafka dolna do zabu-
dowy płyty grzewczej
ze zintegrowanym
panelem sterowania  

3.13, 3.14

Szafka dolna do zabu-
dowy płyty kuchennej z
własnym sterowaniem i
lodówki  

3.15

Szafka dolna do zabu-
dowy płyty kuchennejz
własnym sterowaniem
wys. 579 mm  

3.15

Szafka dolna do zabu-
dowy urządzeń  

3.15, 3.29

Szafka dolna do zabu-
dowy zlewozmywakaz
systemem servosoft  

3.17, 3.18

Szafka dolna na butelki  3.03

Szafka dolna na Scierki  3.03

Szafka dolna o wys.
291 mm z panelamio-
kalającymi  

5.69

Szafka dolna o wys.
579 mm z panelamio-
kalającymi  

5.68

Szafka dolna pod zle-
wozmywak  

3.16, 3.17, 3.18, 3.29

Szafka dolna pod zle-
wozmywakz własnym
sterowaniem z syste-
mem Servosoft  

3.17

Szafka dolna typu
cargo  

3.03

Szafka dolna witrynowa
z drzwiamimeblowymi  

3.24, 3.31

Szafka dolna witrynowa
z drzwiamiprzeszklony-
mi  

3.25, 3.32

Szafka dolna witrynowa
z drzwiamiprzeszklony-
mi z ramą w kolorze
aluminium  

3.25, 3.32

Szafka dolna witryno-
waz drzwiami przesz-
klonymi  

3.24, 3.31

Szafka dolna wys. 579
mm  

5.69

Szafka dolna z neutral-
nymi szufladami z
wysokim frontem do
nowoczesnej aranżacji
kuchni  

3.06

Szafka dolna z syste-
mem Servosoft  

3.04

Szafka dolna z syste-
mem sortowania odpa-
dów  

3.21

Szafka dolna z syste-
mem sortowania odpa-
dówi funkcją Servosoft  

3.20, 3.21

Szafka dolna z szufla-
damiz wysokim fron-
tem imitującym alumi-
nium  

3.05

Szafka dolna z szufladą
wewnętrzną  

3.05

Szafka dolna z
wewnętrznymi szufla-
dami  

3.03, 3.05

Szafka dolna z
wewnętrznymi szufla-
damii systemem Servo-
soft  

3.05

Szafka dolna z
wypukłym frontem  

8.16

Szafka dolna z
wypukłym frontem
dowbudowania płyty
grzejnej z własnymste-
rowaniem  

8.16

Szafka dolna ze Scię-
tym bokiem  

3.11, 3.29

Szafka dolna ze stołem
wysuwanym  

3.06

Szafka midi  5.60, 5.61

Szafka midi do zabu-
dowy urządzeń  

5.63, 5.64, 5.65, 5.66,
5.67, 5.68

Szafka midi na zapasy  5.61

Szafka midi ze Sciętym
bokiem  

5.62

Szafka nadstawkowa z
żaluzjamiwys. 1144
mm (wys. H2000)  

4.41

Szafka nadstawkowa z
żaluzjamiwys. 1288
mm (wys. H4000)  

4.41

Szafka nadstawkowa z
żaluzjamiwys. 1432
mm (wys. H7000)  

4.41

Szafka nadstawkowaw-
ys. 1144 mm (wys.
H2000)  

4.40

Szafka nadstawkowaw-
ys. 1288 mm (wys.
H4000)  

4.40

Szafka nadstawkowaw-
ys. 1432 mm (wys.
H7000)  

4.40

Szafka wisząca  4.02, 4.13, 4.16, 4.25,
4.29, 4.31, 4.39, 4.43

Szafka wisząca do
okapu z osłonąoSwiet-
leniową  

4.44

Szafka wisząca do
zabudowy kuchenkimi-
krofalowej  

4.42

Szafka wisząca witry-
nowa z drzwiami
meblowymi  

4.06, 4.18, 4.32

Szafka wisząca witry-
nowa z drzwiami
przeszklonymi  

4.18

Szafka wisząca witry-
nowa z drzwiami
przeszklonymi z ramą z
prawdziwego alumini-
um  

4.20, 4.34

Szafka wisząca witry-
nowa z drzwiami
przeszklonymi, z ramą
z prawdziwego alumini-
um  

4.08, 4.34

Szafka wisząca witry-
nowa z drzwia-
miprzeszklonymi  

4.06, 4.18, 4.32

Szafka wisząca witry-
nowa z drzwia-
miprzeszklonymi z
ramą imitującą alumini-
um  

4.07

Szafka wisząca witry-
nowa z drzwia-
miprzeszklonymi z
ramą w kolorze alumi-
nium  

4.33

Szafka wisząca witry-
nowa z drzwia-
miprzeszklonymi, z
ramą imitującą alumini-
um  

4.07

Szafka wisząca witry-
nowa z drzwia-
miprzeszklonymi, z
ramą w kolorze alumi-
nium  

4.19

Szafka wisząca z
drzwiami przeszklony-
mi  

4.03, 4.14, 4.26
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Szafka wisząca z
drzwiami przeszklony-
mi zramą z prawdziwe-
go aluminium  

4.17

Szafka wisząca z
drzwiami przeszklony-
mi,z ramą imitującą
aluminium  

4.04

Szafka wisząca z
drzwiami przeszklony-
miz ramą  

4.27

Szafka wisząca z
drzwiami przeszklony-
miz ramą w kolorze
aluminium  

4.15, 4.28

Szafka wisząca z
drzwiami przeszklony-
miz ramą z prawdziwe-
go aluminium  

4.05, 4.16, 4.17, 4.30

Szafka wisząca z
drzwiami uchylnymi z
ramąz prawdziwego
aluminium  

4.39

Szafka wisząca z pod-
noszoną klapą  

4.25

Szafka wisząca z
przeszklonymi drzwia-
mi składanymi z ramą z
prawdziwego alumini-
um  

4.31

Szafka wisząca z
przeszkloną podnos-
zoną klapą z ramą w
kolorze aluminium  

4.29

Szafka wisząca z
przeszkloną podnos-
zonąklapą  

4.27

Szafka wisząca z
uchylnymi drzwia-
miprzeszklonymi z
ramą w kolorze alumi-
nium  

4.39

Szafka wisząca z żaluz-
jami  

4.02, 4.13, 4.25

Szafka wisząca ze
Sciętym bokiem  

4.09, 4.10, 4.21, 4.22,
4.35, 4.36

Szafka wiszącado
okapu z osłoną oSwiet-
leniową ADF 601 W  

4.44

Szafka wiszącaz
przeszklonymi drzwia-
mi składanymi z ramą  

8.17

Szafka z wysuwanym
neutralnym frontem do
nowoczesnych
aranżacji kuchni  

3.04

Szuflada  8.19

Szuflada podblatowa  3.06

Szuflada wewnętrzna  8.20

Szuflada z wysokim
frontem  

8.19

T
Transformator elektro-
niczny  płaski  

9.11

Transformator z rdze-
niem żelaznym  

9.12

Trójkąt oSwietleniowy
mały (komplet 5-częS-
ciowy)  

9.10

Trójkąt oSwietleniowy,
mały (komplet 3-częS-
ciowy)  

9.10

Tłumik drzwiowy  9.04

U
Uchwyt do ręczników
papierowych  

9.35

Uchwyt na talerze  9.02

W
Wieniec górny  6.05

Wieniec górny z listwą
wieńczącą K 6000  

6.04

Wieniec górny ze sty-
lową listwą wieńczącą
K 1000  

6.03

Wieszak na Scierki  9.03

Wklad ociekowy  9.02

Wkład na noże  9.01

Wkład na przyprawy  9.01, 9.03

Wkład na sztućce  9.01

Wspornik do półek  9.35

Wykonanie osłon
cokołowych  

6.01

Wyłącznik  9.11, 9.12

Wyłącznik radiowy  9.11

Z
Zamek magnetyczny
bezpieczeństwa(zabez-
pieczenie przed dzieć-
mi)  

9.04

Zaokrąglenie  7.07

Zaokrąglenie półkoliste  7.07

Zapasowy element
Swietlny

9.08

Zasilacz do oSwietlenia
ledowego  

9.10, 9.12

Zasilacz LED do oczka
diodowego ledowego-
podszafkowego design  

9.06

ZaSlepka do listwy
wykończeniowej pane-
luokalającego  

8.04, 8.11, 8.13

Zawias z kątem otwar-
cia 155°  

8.20

Zestaw akcesoriów do
listwy przySciennej
kombi  

8.15

Zestaw akcesoriów do
profili maskujących  

8.15

Zestaw do paneli
Sciennych  

9.35

Zestaw wywiewny do
przyłącza wywiewni-
kaSred. 100 mm  

9.36

Zestaw wyłączników do
zabudowy zewnętrznej  

9.08

Zlewozmywak do zabu-
dowy  

9.13, 9.14, 9.24

Zlewozmywak do zabu-
dowy Rieber  

9.20

Zlewozmywak do zabu-
dowyFranke  

9.14, 9.15, 9.16, 9.17,
9.18, 9.19, 9.21, 9.22,

9.23, 9.27

Zlewozmywak narożny
dozabudowy Franke  

9.28

Zlewozmywak okrągły
dozabudowy Franke  

9.25, 9.26

Zlewozmywak okrągły
dozabudowy Franke z
ociekaczem  

9.26

Zlewozmywak okrągły
dozabudowy Rieber z
ociekaczem  

9.27

złączka redukcyjna  9.36

Ł
Łącznik do systemu
płaskich rur kanałow-
ych  

9.36
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Spis artykułów

A
404 645  8.20

404 720  8.20

404 721  8.20

404 740  8.19

404 741  8.19

A2S60 114  4.40

A2S60 129  4.40

A2S60 143  4.40

ALH 2135  4.38

ALH 4135  4.24

ALH 7135  4.12

ALL 1105  3.34

ALL 1135  3.34

ALL 4390  3.34

ALU 1105  3.27

ALU 1135  3.27

ALU 4390  3.27

ARH 2025  4.37

ARH 4025  4.23

ARH 7025  4.11

ARL 3025  3.30

ARO 2060  4.41

ARO 2090  4.41

ARO 4060  4.41

ARO 4090  4.41

ARO 7060  4.41

ARO 7090  4.41

ARS 2025  5.52

ARS 4025  5.39

ARS 7025  5.25

ARU 3025  3.23

AUS 1000  7.07

AUS 3000  7.07

AUS 3500  7.07

AUS 3600  7.07

AUS 4000  7.08

AUS 4100  7.08

AUS 5500  7.08

AUS 5600  7.08

AUS 6000  7.06

AUS 6300  7.06

AUS 6500  7.06

AUS 6700  7.08

AUS 6720  7.08

AUS 7000  7.07

AUS 7500  7.08

AUS 7700  7.07

AUS 7800  7.07

AUS 9000  7.07

AUS 9900  7.06

AUS SOND  7.09

B
BDH 2060 14  4.43

BDH 3060 11  4.43

BDH 3060 14  4.43

BHE 2000  4.38

BHE 2010  4.38

BHE 2020  4.38

BHE 4000  4.24

BHE 4010  4.24

BHE 4020  4.24

BHE 7000  4.12

BHE 7010  4.12

BHE 7020  4.12

BL 1045 GS  3.29

BL 1060 GS  3.29

BL 1260 GS  3.29

BL 7060 33  8.19

BL SH3  5.53

BL SHA5IA  5.53

BL SHK5NL  5.53

BL SHL5PK  5.53

BL SI3  5.55

BL SIK5NL  5.55

BL SIL5PK  5.55

BL SN3  5.57

BL SNK5NL  5.57

BL SNL5PK  5.57

BLH 2000  4.38

BLH 2010  4.38

BLH 2020  4.38

BLH 2200  4.38

BLH 2210  4.38

BLH 2220  4.38

BLH 2230  4.38

BLH 4000  4.24

BLH 4010  4.24

BLH 4020  4.24

BLH 4200  4.24

BLH 4410  4.24

BLH 4420  4.24

BLH 4430  4.24

BLH 5060  4.42

BLH 7000  4.12

BLH 7010  4.12

BLH 7020  4.12

BLH 7200  4.12

BLH 7710  4.12

BLH 7720  4.12

BLH 7730  4.12

BLL 3000  3.33

BLL 3010  3.33

BLL 3020  3.33

BLL 3200  3.33

BLL 3310  3.33

BLL 3320  3.33

BLL 3330  3.33

BLL 5010  3.34

BLL 5020  3.34

BLL 5030  3.34

BLM 6014  4.42

BLM 6028  4.42

BLM 6043  4.42

BLM 7060  8.18

BLM 7060 1  8.18

BLS 2010  5.57

BLS 2020  5.57

BLS 2210  5.57

BLS 2220  5.57

BLS 2230  5.57

BLS 4010  5.55

BLS 4020  5.55

BLS 4410  5.55

BLS 4420  5.55

BLS 4430  5.55

BLS 5010 SH  5.59

BLS 5010 SI  5.59

BLS 5010 SN  5.59

BLS 5020 SH  5.59

BLS 5020 SI  5.59

BLS 5020 SN  5.59

BLS 5030 SH  5.59

BLS 5030 SI  5.59

BLS 5030 SN  5.59

BLS 7010  5.53

BLS 7020  5.53

BLS 7710  5.53

BLS 7720  5.53

BLS 7730  5.53

BLU 3000  3.26

BLU 3010  3.26

BLU 3020  3.26

BLU 3200  3.26

BLU 3310  3.26

BLU 3320  3.26

BLU 3330  3.26

BLU 5010  3.27

BLU 5020  3.27

BLU 5030  3.27

BR 8030 19  8.14

BR 8045 19  8.14

BR 8050 19  8.14

BR 8060 19  8.14

BR 8080 19  8.14

BR 8090 19  8.14

BR 8100 19  8.14

BRV 8000 19  8.14

BSE 2005  5.57

BSE 2010  5.58

BSE 2020  5.58

BSE 4005  5.55

BSE 4010  5.56

BSE 4020  5.56

BSE 7005  5.53

BSE 7010  5.54

BSE 7020  5.54

BUC 7060  8.19

BUE 3000  3.26

BUE 3005  3.26

BUE 3005 1  3.26

BUE 3010  3.27

BUE 3010 1  3.27

BUE 3020  3.27

BUE 3020 1  3.27

BUL 3000  3.33

BUL 3005  3.33

BUL 3005 1  3.33

BUL 3010  3.34

BUL 3020  3.34

D
DB 5050  3.22

DDH 2060  4.36

DDH 4060  4.22

DDH 7060  4.10

DH 2060 1  4.44

DH 3060 4  4.43

DH 4060 1  4.44

DH 5105 1  4.47

DH 5190 2  4.46

DH 5605 1  4.47

DH 5690 2  4.46

DH 7060 1  4.44

DHA 2060  4.44

DHA 4060  4.44

DHA 7060  4.44

E
EH 2060  4.35

EH 2065  4.35

EH 2080  4.35

EH 2090  4.35

EH 2360  4.35

EH 4060  4.21

EH 4065  4.21

EH 4080  4.21

EH 4090  4.21

EH 4360  4.21

EH 7060  4.09

EH 7065  4.09
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EH 7080  4.09

EH 7090 4.09

EH 7360 4.09

EHR 2135  4.36

EHR 4135  4.22

EHR 7135  4.10

EIS 30  8.20

EIS 45  8.20

EIS 50  8.20

EIS 60  8.20

ETHG45 58A  8.22

ETHG45 72A  8.22

ETHG45 87A  8.22

ETHG50 58A  8.22

ETHG50 72A  8.22

ETHG50 87A  8.22

ETHG60 58A  8.22

ETHG60 72A  8.22

ETHG60 87A  8.22

F
FBG 60  5.59

G
GSB 1000  6.05

GSS H  4.01

GSS HB  5.11

GSS S  5.11

GSS U  3.02

H
H 2030  4.25

H 2040  4.25

H 2045  4.25

H 2045 20  4.26

H 2045 22  4.28

H 2050  4.25

H 2050 20  4.26

H 2050 22  4.28

H 2060  4.25

H 2060 20  4.26

H 2060 22  4.28

H 2080  4.25

H 2080 4  4.25

H 2090  4.25

H 2090 20  4.26

H 2090 22  4.28

H 2090 4  4.25

H 2090 420  4.26

H 2090 422  4.28

H 2100  4.25

H 2100 20  4.26

H 2100 22  4.28

H 2100 4  4.25

H 2100 420  4.26

H 2100 422  4.28

H 4030  4.13

H 4040  4.13

H 4045  4.13

H 4045 20  4.14

H 4045 22  4.15

H 4050  4.13

H 4050 20  4.14

H 4050 22  4.15

H 4060  4.13

H 4060 20  4.14

H 4060 22  4.15

H 4080  4.13

H 4080 4  4.13

H 4090  4.13

H 4090 20  4.14

H 4090 22  4.15

H 4090 4  4.13

H 4090 420  4.14

H 4090 422  4.15

H 4100  4.13

H 4100 20  4.14

H 4100 22  4.15

H 4100 4  4.13

H 4100 420  4.14

H 4100 422  4.15

H 5030  4.39

H 5045  4.39

H 5045 22  4.39

H 5050  4.39

H 5050 22  4.39

H 5060  4.39

H 5060 22  4.39

H 5080  4.39

H 5080 22  4.39

H 5090  4.39

H 5090 22  4.39

H 7030  4.02

H 7040  4.02

H 7045  4.02

H 7045 20  4.03

H 7045 22  4.04

H 7050  4.02

H 7050 20  4.03

H 7050 22  4.04

H 7060  4.02

H 7060 20  4.03

H 7060 22  4.04

H 7080  4.02

H 7080 4  4.02

H 7090  4.02

H 7090 20  4.03

H 7090 22  4.04

H 7090 4  4.02

H 7090 420  4.03

H 7090 422  4.04

H 7100  4.02

H 7100 20  4.03

H 7100 22  4.04

H 7100 4  4.02

H 7100 420  4.03

H 7100 422  4.04

H60 43  4.43

H60 48  4.43

HD 2045 20  4.26

HD 2045 22  4.28

HD 2050 20  4.26

HD 2050 22  4.28

HD 2060 20  4.26

HD 2060 22  4.28

HD 4045 20  4.14

HD 4045 22  4.15

HD 4050 20  4.14

HD 4050 22  4.15

HD 4060 20  4.14

HD 4060 22  4.15

HD 7045 20  4.03

HD 7045 22  4.04

HD 7050 20  4.03

HD 7050 22  4.04

HD 7060 20  4.03

HD 7060 22  4.04

HD60 43  4.43

HDU 2045 20  4.32

HDU 2045 22  4.33

HDU 2050 20  4.32

HDU 2050 22  4.33

HDU 2060 20  4.32

HDU 2060 22  4.33

HDU 4045 20  4.18

HDU 4045 22  4.19

HDU 4050 20  4.18

HDU 4050 22  4.19

HDU 4060 20  4.18

HDU 4060 22  4.19

HDU 7045 20  4.06

HDU 7045 22  4.07

HDU 7050 20  4.06

HDU 7050 22  4.07

HDU 7060 20  4.06

HDU 7060 22  4.07

HE 7030  4.02

HE 7040  4.02

HE 7045  4.02

HE 7050  4.02

HE 7060  4.02

HE 7080  4.02

HE 7090  4.02

HE 7100  4.02

HFK 2060  4.25

HFK 2060 22  4.29

HFK 2060 22U  4.29

HFK 2080  4.25

HFK 2080 22  4.29

HFK 2080 22U  4.29

HFK 2090  4.25

HFK 2090 22  4.29

HFK 2090 22U  4.29

HFK 4090  4.13

HFK 4090 22  4.16

HFK 4090 22U  4.16

HG100 58WA  4.30

HG100 72WA  4.17

HG100 87WA 4.05

HG2T100 58WA  4.30

HG2T100 72WA  4.17

HG2T100 87WA 4.05

HG2T90 58WA  4.30

HG2T90 72WA  4.17

HG2T90 87WA 4.05

HG45 58A  4.30

HG45 58WA 4.30

HG45 72A  4.16

HG45 72WA  4.16

HG45 87A  4.05

HG45 87WA 4.05

HG50 58A  4.30

HG50 58WA  4.30

HG50 72A  4.16

HG50 72WA  4.16

HG50 87A  4.05

HG50 87WA 4.05

HG60 58A  4.30

HG60 58WA  4.30

HG60 72A  4.16

HG60 72WA  4.16

HG60 87A  4.05

HG60 87WA  4.05

HG90 58WA 4.30

HG90 72WA  4.17

HG90 87WA  4.05

HGK45 29WA  4.39

HGK50 29WA  4.39

HGK60 29WA 4.39

HGK80 29WA  4.39

HGK90 29WA  4.39

HGL60 58WA  4.31
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Spis artykułów

HGL80 58WA  4.31

HGL90 58WA  4.31

HGML60 58WA  4.31

HGML80 58WA  4.31

HGML90 58WA  4.31

HGSL60 58WA  4.31

HGSL90 58WA  4.31

HK 2060  4.25

HK 2060 20  4.27

HK 2060 20C  8.17

HK 2060 22  4.29

HK 2090 20  4.27

HK 2090 20C  8.17

HK 2090 22  4.29

HM 2060  4.42

HM 4060  4.42

HM 7060  4.42

HR 2000 V  4.36

HR 2015 6  4.36

HR 2030  4.36

HR 2045  4.36

HR 2050  4.36

HR 2060  4.36

HR 4000 V  4.22

HR 4015 6  4.22

HR 4030  4.22

HR 4045  4.22

HR 4050  4.22

HR 4060  4.22

HR 7000 V  4.10

HR 7015 6  4.10

HR 7030  4.10

HR 7045  4.10

HR 7050  4.10

HR 7060  4.10

HRO 2060  4.25

HRO 2160  4.25

HRO 4060  4.13

HRO 4160  4.13

HRO 7060  4.02

HRO 7160  4.02

HU 2030  4.32

HU 2040  4.32

HU 2045  4.32

HU 2045 20  4.32

HU 2045 22  4.33

HU 2050  4.32

HU 2050 20  4.32

HU 2050 22  4.33

HU 2060  4.32

HU 2060 20  4.32

HU 2060 22  4.33

HU 2080  4.32

HU 2090  4.32

HU 2090 20  4.32

HU 2090 22  4.33

HU 2100  4.32

HU 2100 20  4.32

HU 2100 22  4.33

HU 4030  4.18

HU 4040  4.18

HU 4045  4.18

HU 4045 20  4.18

HU 4045 22  4.19

HU 4050  4.18

HU 4050 20  4.18

HU 4050 22  4.19

HU 4060  4.18

HU 4060 20  4.18

HU 4060 22  4.19

HU 4080  4.18

HU 4090  4.18

HU 4090 20  4.18

HU 4090 22  4.19

HU 4100  4.18

HU 4100 20  4.18

HU 4100 22  4.19

HU 7030  4.06

HU 7040  4.06

HU 7045  4.06

HU 7045 20  4.06

HU 7045 22  4.07

HU 7050  4.06

HU 7050 20  4.06

HU 7050 22  4.07

HU 7060  4.06

HU 7060 20  4.06

HU 7060 22  4.07

HU 7080  4.06

HU 7090  4.06

HU 7090 20  4.06

HU 7090 22  4.07

HU 7100  4.06

HU 7100 20  4.06

HU 7100 22  4.07

I
IZ 400 10  6.02

IZ 400 15  6.02

IZ 9360  8.25

IZ 9460  8.25

IZ 9465  8.25

IZ 9630  8.25

IZ 9645  8.25

IZ 9650  8.25

IZ 9660  8.25

IZ 9710  8.24

IZ 9730  8.24

IZ 9740  8.24

IZ 9745  8.24

IZ 9750  8.24

IZ 9760  8.24

IZ 9780  8.24

IZ 9790  8.24

IZ 9810  8.24

IZ 9830  8.24

IZ 9840  8.24

IZ 9845  8.24

IZ 9850  8.24

IZ 9860  8.24

IZ 9880  8.24

IZ 9890  8.24

IZ 9910  8.24

IZ 9945  8.24

IZ 9950  8.24

IZ 9960  8.24

IZ 9980  8.24

IZ 9990  8.24

K
K 1000  6.03

K 6000  6.04

KBM 1000  8.26

KBM RW  8.26

KBM RW G  8.26

KBO 1000  8.26

KGS 1000 35  6.03

KGS 1000 50  6.03

KGS 1000 60  6.03

KGS 6000 35  6.04

KGS 6000 50  6.04

KGS 6000 60  6.04

KGV 1000  6.03, 6.04, 6.06

KGV 2000  6.03, 6.04, 6.06

KGV 3000  6.03, 6.04

KGV 4000  6.03, 6.04

KL 7060 3  8.19

KLS 3060  5.59, 5.71

KOK 3000  8.10

L
L1 200  7.10

L1 250  7.10

L1 300  7.10

L1 400  7.10

L1 60  7.10

LA 1  7.10

LA 1090 L  6.07

LA 1090 R  6.07

LA 1135  6.07

LA 200  8.15

LA 400  8.15

LAH 1135  6.07

LAZ 1  8.15

LB 1035  6.07

LB 1050  6.07

LB 1060 38  6.07

LB 1090 38  6.07

LB 1100  6.07

LB 1150  6.07

LB 1200  6.07

LB 1250  6.07

LE 1 7.10

LG 200  8.15

LG 400  8.15

LGZ 1  8.15

LI 1090  6.07

LI 1135  6.07

LI 135  7.10

M
M 01  8.24

MZ KBM RW 8.27

MZ WAP  7.10

N
NR 1230  8.15

NR 150  8.15

NR 565  8.15

NR V 8.15

P
PLK 1000  7.09

PLK 2000  7.09

PLR 105  7.03

PLR 105 60  7.03

PLR 120  7.03

PLR 4390 60  7.03

PLR 60  7.03

PLR 70  7.03

PLR 80  7.03

PLR 90  7.03

PLR ECKE  7.03

PLR ECKE 60  7.03

PLS 105  7.04

PLS 105 60  7.04

PLS 120  7.04

PLS 4390 60  7.04

PLS 50  7.06

PLS 60  7.04

PLS 70  7.04

PLS 80  7.04
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Spis artykułów

PLS 90  7.04

PLS ECKE  7.04

PLS ECKE 60  7.04

PWB 585  8.12

PWS 1475  8.12

PWS 1907  8.12

PWS 2051  8.12

PWS 2195  8.12

PWU 723  8.12

PWU 867  8.12

PWV  8.13

R
RW 3090  4.45

RW 3110  4.45

S
S2A2S2A60 148  5.60

S2A30 148  5.60

S2A60 148  5.60

S2AG2S2AG60148A  5.61

S2AG2S2AG60148N  5.61

S30 148  5.60

S30 148A  5.60

S60 148  5.60

S60 148A  5.60

SA 5030  5.41

SA 5045  5.41

SA 5050  5.41

SA 5060  5.41

SA30 148  5.61

SA30 148A  5.61

SA30 191  5.41

SA30 205  5.27

SA30 219  5.13

SBF10 148  5.71

SBF20 148  5.71

SBK10 148  5.71

SBK20 148  5.71

SBK30 148  5.71

SBT10 148  5.71

SBT20 148  5.71

SBT30 148  5.71

SCH 1030  8.19

SCH 1040  8.19

SCH 1045  8.19

SCH 1050  8.19

SCH 1060  8.19

SCH 1080  8.19

SCH 1090  8.19

SCH 3015  3.24, 4.10, 4.22, 4.36

SEBF10 148  5.71

SEBF20 148  5.71

SEBF65 148  5.71

SEP 135  6.01

SEP 135 2  6.01

SEP 90  6.01

SEP 90 2  6.01

SH 1030  5.12

SH 1045  5.12

SH 1050  5.12

SH 1060  5.12

SH 3045  5.12

SH 3050  5.12

SH 3060  5.12

SH 4030  5.12

SH 4045  5.12

SH 4050  5.12

SH 4060  5.12

SH 8030  5.12

SH 8045  5.12

SH 8050  5.12

SH 8060  5.12

SHA 5060  5.15

SHA 9060  5.23

SHB 9060  5.23

SHE 5060  5.15

SHE 9060  5.23

SHG 5060  5.15

SHG 7060  5.20

SHG 9060  5.23

SHH 5060  5.15

SHH 7060  5.20

SHI 5060  5.16

SHI 7060  5.21

SHK 5060  5.16

SHK 6060  5.18

SHK 7060  5.21

SHK 9060  5.24

SHL 5060  5.16

SHL 8060  5.22

SHM 5060  5.17

SHR 7000 V  5.25

SHT 6060  5.18

SHT 8060  5.22

SHU 6060  5.18

SHV 6060  5.19

SHW 7060  5.21

SI 1030  5.26

SI 1045  5.26

SI 1050  5.26

SI 1060  5.26

SI 3045  5.26

SI 3050  5.26

SI 3060  5.26

SI 4030  5.26

SI 4045  5.26

SI 4050  5.26

SI 4060  5.26

SI 8030  5.26

SI 8045  5.26

SI 8050  5.26

SI 8060  5.26

SIA 5060  5.29

SIA 9060  5.37

SIB 9060  5.37

SIE 5060  5.29

SIE 9060  5.37

SIG 5060  5.29

SIG 7060  5.34

SIG 9060  5.37

SIH 5060  5.29

SIH 7060  5.34

SII 5060  5.30

SII 7060  5.35

SIK 5060  5.30

SIK 6060  5.32

SIK 7060  5.35

SIK 9060  5.38

SIL 5060  5.30

SIL 8060  5.36

SIM 5060  5.31

SIR 4000 V  5.39

SIS30 191  5.41

SIS30 205  5.27

SIS30 219  5.13

SIS45 191  5.41

SIS45 205  5.27

SIS45 219  5.13

SIS50 191  5.41

SIS50 205  5.27

SIS50 219  5.13

SIS60 191  5.41

SIS60 205  5.27

SIS60 219  5.13

SISA30 148  5.60

SISA45 148  5.60

SISA50 148  5.60

SISA60 148  5.60

SIT 6060  5.32

SIT 8060  5.36

SIU 6060  5.32

SIV 6060  5.33

SIW 7060  5.35

SK 6050  6.02

SK 6050 3  6.02

SK 6060  6.02

SK 6060 3  6.02

SKV 1030  8.19

SKV 1040  8.19

SKV 1045  8.19

SKV 1050  8.19

SKV 1060  8.19

SKV 1080  8.19

SKV 1090  8.19

SN 1030  5.40

SN 1045  5.40

SN 1050  5.40

SN 1060  5.40

SN 3045  5.40

SN 3050  5.40

SN 3060  5.40

SN 4030  5.40

SN 4045  5.40

SN 4050  5.40

SN 4060  5.40

SN 8030  5.40

SN 8045  5.40

SN 8050  5.40

SN 8060  5.40

SNA 5060  5.43

SNA 9060  5.51

SNB 9060  5.51

SNE 5060  5.43

SNE 9060  5.51

SNG 5060  5.43

SNG 7060  5.48

SNG 9060  5.51

SNH 5060  5.43

SNH 7060  5.48

SNI 5060  5.44

SNI 7060  5.49

SNK 5060  5.44

SNK 6060  5.46

SNK 7060  5.49

SNK 9060  5.52

SNL 5060  5.44

SNL 8060  5.50

SNM 5060  5.45

SNR 2000 V  5.52

SNT 6060  5.46

SNT 8060  5.50

SNU 6060  5.46

SNV 6060  5.47

SNW 7060  5.49

SO 105  6.01

SO 105 2  6.01

SO 105 3  6.01

SO 15  6.02

SO 15 2  6.02

SO 15 3  6.02

SO 151  6.02
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Spis artykułów

SO 151 2  6.02

SO 151 3  6.02

SO 210  6.01

SO 210 2  6.01

SO 210 3  6.01

SO 315  6.01

SO 315 2  6.01

SO ARU  6.02

SO ARU 2  6.02

SO ARU 3  6.02

SO FUSS GL  6.02

SO FUSS V  6.02

SOP 1445  3.29

SOP 1460  3.29

SP 1090 L  3.17

SP 1090 R  3.17

SP 1100 L  3.17

SP 1100 R  3.17

SP 3040  3.16

SP 3045  3.16

SP 3045 30  3.16

SP 3050  3.16

SP 3050 30  3.16

SP 3060  3.16

SP 3060 30  3.16

SP 3080  3.16

SP 3090  3.16

SP 3090 30  3.16

SP 3100  3.16

SP 3100 30  3.16

SP 3120  3.16

SP 4115 1  3.19

SP 4115 30  3.20

SP 4120 51  3.18

SP 4390  3.20

SP 8060 3  3.18

SP 8090 2  3.17

SP2A 90  3.17

SPA45  3.17

SPA50  3.17

SPA60  3.17

SPAM60  3.17

SPBA45  3.17

SPBA50  3.17

SPBA60  3.17

SPH 3040  3.16

SPH 3045  3.16

SPH 3045 30  3.16

SPH 3050  3.16

SPH 3050 30  3.16

SPH 3060  3.16

SPH 3060 30  3.16

SPH 3080  3.16

SPH 3090  3.16

SPH 3090 30  3.16

SPH 3100  3.16

SPH 3100 30  3.16

SPH 4115 1  3.19

SPH 4115 30  3.20

SPH 4120 30  3.19

SPH 4120 51  3.18

SPL 3040  3.29

SPL 3045  3.29

SPL 3050  3.29

SPL 3060  3.29

SPO 2060  3.18

SR 148V  5.69

SRA25 148  5.70

SS2A30 148  5.60

SS2A60 148  5.60

ST 3 3.27

ST 31  3.27

STA30 148  5.60

STA45 148  5.60

STA50 148  5.60

STA60 148  5.60

STL 3  3.34

STL 31  3.34

SU 102 148  5.63

SU 102 SA 148  5.64

SU 122 148  5.64

SU 122 2T 148  5.64

SU 122 2TS 148  5.65

SU 122 S 148  5.64

SU 140 148  5.65

SU 145 2T 148  5.65

SU 145 2T 148 4  5.65

SU 88 148  5.63

SU 88 2A 148  5.63

SU 88 2SA 148  5.63

SUB 148  5.66

SUB 2S2A 148  5.67

SUB 3A 148  5.67

SUBB 148  5.67

SUBB S2A 148  5.67

SUBBBS 148  5.68

SUBS 148  5.67

SUG 2A65 148  5.68

SUG 65 148  5.68

SUGKA 65 148  5.69

SUM 148  5.66

SUM 2S 148  5.66

SUM 3S2A 148  5.66

SUM 88 148  5.66

SUMBSA 148  5.67

SUMS 148  5.66

SV25 148  5.62

SV25 148A  5.62

SVA25 148  5.62

SVA25 148A  5.62

SVA25 191  5.42

SVA25 205  5.28

SVA25 219  5.14

SVP  6.01

SVP 2  6.01

T
T 1045  3.06

T 1050  3.06

T 1060  3.06

TB 1000  6.05

TB 6000  6.05

TBA 1000  6.06

TBG 1000  6.06

TBG 2000  6.06

TDH 3060 4  8.23

TEH 2065  8.23

TEH 4065  8.23

TEH 7065  8.23

TH 2030  8.21

TH 2040  8.21

TH 2045  8.21

TH 2045 20  8.21

TH 2045 22  8.22

TH 2050  8.21

TH 2050 20  8.21

TH 2050 22  8.22

TH 2060  8.21

TH 2060 20  8.21

TH 2060 22  8.22

TH 4030  8.21

TH 4040  8.21

TH 4045  8.21

TH 4045 20  8.21

TH 4045 22  8.22

TH 4050  8.21

TH 4050 20  8.21

TH 4050 22  8.22

TH 4060  8.21

TH 4060 20  8.21

TH 4060 22  8.22

TH 5045  8.23

TH 5050  8.23

TH 5060  8.23

TH 5080  8.23

TH 5090  8.23

TH 7030  8.20

TH 7040  8.20

TH 7045  8.20

TH 7045 20  8.21

TH 7045 22  8.21

TH 7050  8.20

TH 7050 20  8.21

TH 7050 22  8.21

TH 7060  8.20

TH 7060 20  8.21

TH 7060 22  8.21

TS 3045  8.20

TS 3050  8.20

TS 3060  8.20

TSO 3045  8.20

TSO 3050  8.20

TSO 3060  8.20

TSO 4045  8.20

TSO 4050  8.20

TSO 4060  8.20

TSU 3045  8.20

TSU 3050  8.20

TSU 3060  8.20

TU 1030  8.18

TU 1040  8.18

TU 1045  8.18

TU 1050  8.18

TU 1060  8.18

TU 3030  8.18

TU 3040  8.18

TU 3045  8.18

TU 3050  8.18

TU 3060  8.18

TU 4080  8.18

TU 4090  8.18

TUB 1045  3.22

TUB 1060  3.22

TUB 3045 10  3.22

TUB 3045 5  3.22

TUB 3060 10  3.22

TUB 3060 5  3.22

TUK 3060  3.22

TUK 3060 9  3.22

TUL 3050  8.18

TUL 3060  8.18

TUM 3030  8.18

TUM 3040  8.18

TUM 3045  8.18

TUM 3050  8.18

TUM 3060  8.18

TUW 3060 34  3.22

U
U 1030  3.04

U 1030 90  3.04

U 1040  3.04
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Spis artykułów

U 1040 90  3.04

U 1045  3.04

U 1045 90  3.04

U 1050  3.04

U 1050 90  3.04

U 1060  3.04

U 1060 90  3.04

U 1080  3.04

U 1090  3.04

U 1100  3.04

U 2015 8  3.04

U 2040  3.04

U 2045  3.04

U 2050  3.04

U 2060  3.04

U 3015  3.03

U 3030  3.03

U 3030 3  3.03

U 3040  3.03

U 3045  3.03

U 3050  3.03

U 3060  3.03

U 3080  3.03

U 3090  3.03

U 3100  3.03

U 4095 1  3.07

U 4105 1F  3.08

U 4115 1  3.09

U 4115 1F  3.09

U 4115 1R  3.09

U 4115 6  3.10

U 4115 6F  3.08

U 4115 6LM  3.10

U 4115 6R  3.10

U 4115 LM  3.10

U 4125 1F  3.09

U 4125 6F  3.08

U 4390  3.07

U 4390 R  3.07

U 5060  3.15

U 6030  3.04

U 6045  3.04

U 6050  3.04

U 6060  3.04

U 7040 30  3.13

U 7045 16  3.14

U 7045 2  3.14

U 7045 30  3.13

U 7050 16  3.14

U 7050 2  3.14

U 7050 30  3.13

U 7060  3.13

U 7060 11  3.13

U 7060 16  3.14

U 7060 2  3.14

U 7060 30  3.13

U 7080 2  3.14

U 7090 2  3.14

U 8030 1  3.04

U 8030 13  3.20

U 8030 16  3.03

U 8030 18  3.03

U 8030 19  3.21

U 8045 1  3.04

U 8045 22  3.05

U 8050 1  3.04

U 8050 22  3.05

U 8060 1  3.04

U 8060 22  3.05

U 8080 1  3.04

U 8080 22  3.05

U 8090 1  3.04

U 8090 22  3.05

U2A 90  3.04

U2A60 58  5.69

U2AIS90  3.05

U60 58  5.69

UA 1060 13  3.21

UA 7060  3.12

UA2IS30  3.05

UA2IS45  3.05

UA2IS50  3.05

UA2IS60  3.05

UA30  3.03

UA30 29  3.36

UA45 29  3.36

UA50 29  3.36

UA60 29  3.36

UA80 29  3.36

UA90 29  3.36

UAIS30  3.05

UAIS45  3.05

UAIS50  3.05

UAIS60  3.05

UAV 8030 1  8.19

UAV 8045 1  8.19

UAV 8050 1  8.19

UAV 8060 1  8.19

UAV 8080 1  8.19

UAV 8090 1  8.19

UB 7060  3.12

UC 7060  3.12

UEK80  3.07

UEK80 C  3.07

UEK90  3.07

UEK90 C  3.07

UF 7060  3.12

UG 7060  3.15

UGF 8060 CF  8.16

UGF 8060 HS  8.16

UGF 8090 CF  8.16

UGF 8090 HS  8.16

UGL 7060  3.29

UIS30  3.03

UIS45  3.03

UIS50  3.03

UIS60  3.03

UK 1060  3.13

UK 5060  3.15

UK 6060  3.13

UK 8060  3.13

UK 8080  3.13

UK 8090  3.13

UK2AH 90  3.14

UKAHIS60  3.14

UKIS45  3.13

UKIS50  3.13

UKIS60  3.13

UKSAH60  3.14

UKSAHIS60  3.15

UL 1130  3.28

UL 1140  3.28

UL 1145  3.28

UL 1150  3.28

UL 1160  3.28

UL 3030  3.28

UL 3040  3.28

UL 3045  3.28

UL 3050  3.28

UL 3060  3.28

UL 4115 1  3.28

UL 4115 1R  3.28

UL 7060  3.29

UL 8345  3.28

UL 8350  3.28

UL 8360  3.28

UL 8390  3.28

UM 6030  3.35

UM 6045  3.35

UM 6045 22  3.35

UM 6050  3.35

UM 6050 22  3.35

UM 6060  3.35

UM 6060 22  3.35

UM 6080  3.35

UM 6080 22  3.35

UM 6090  3.35

UM 6090 22  3.35

UNK 8060  3.15

UNK 8080  3.15

UNK 8090  3.15

UR 3000 V  3.24

UR 3015 6  3.24

UR 3030  3.24

UR 3030 6  3.24

UR 9000 V  3.23

URH 9015  3.23

URL 3000 V  3.31

URL 3015 6  3.31

URL 3030  3.31

URL 3030 6  3.31

URL 9000 V  3.30

US2AG45 A  3.06

US2AG50 A  3.06

US2AG60 A  3.06

US2AG80 A  3.06

US2AG90 A  3.06

USA30  3.05

USA45  3.05

USA50  3.05

USA60  3.05

USAG45 43A  3.35

USAG50 43A  3.35

USAG60 43A  3.35

USAG80 43A  3.35

USAG90 43A  3.35

USAIS30  3.05

USAIS45  3.05

USAIS50  3.05

USAIS60  3.05

USTA60  3.06

UT 4030  3.24

UT 4040  3.24

UT 4045  3.24

UT 4045 20  3.24

UT 4045 22  3.25

UT 4050  3.24

UT 4050 20  3.24

UT 4050 22  3.25

UT 4060  3.24

UT 4060 20  3.24

UT 4060 22  3.25

UT 7030  3.31

UT 7040  3.31

UT 7045  3.31

UT 7045 20  3.31

UT 7045 22  3.32

UT 7050  3.31

UT 7050 20  3.31

UT 7050 22  3.32

UT 7060  3.31

UT 7060 20  3.31
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UT 7060 22  3.32

UTA 8030 1  8.19

UTA 8045 1  8.19

UTA 8050 1  8.19

UTA 8060 1  8.19

UTA 8080 1  8.19

UTA 8090 1  8.19

UVA25  3.11

V
VG45 87WA  3.32

VG45 WA  3.25

VG50 87WA  3.32

VG50 WA  3.25

VG60 87WA  3.32

VG60 WA  3.25

VH 2025  4.36

VH 4025  4.22

VH 7025  4.10

VHG100 58WA  4.34

VHG100 72WA 4.20

VHG100 87WA  4.08

VHG45 58A  4.34

VHG45 58WA 4.34

VHG45 72A  4.20

VHG45 72WA 4.20

VHG45 87A  4.08

VHG45 87WA  4.08

VHG50 58A  4.34

VHG50 58WA  4.34

VHG50 72A  4.20

VHG50 72WA  4.20

VHG50 87A  4.08

VHG50 87WA 4.08

VHG60 58A  4.34

VHG60 58WA  4.34

VHG60 72A  4.20

VHG60 72WA  4.20

VHG60 87A  4.08

VHG60 87WA  4.08

VHG90 58WA  4.34

VHG90 72WA  4.20

VHG90 87WA  4.08

VHR 2025  4.37

VHR 4025  4.23

VHR 7025  4.11

VHT 4025  4.21

VHT 7025  4.09

VHT2025  4.35

VSH 4025  5.14

VSI 4025  5.28

VSN 4025  5.42

VU 3025  3.11

VUL 3025  3.29

VUR 3025  3.23

W
WAS 1144  8.08

WAS 1144 G  8.08

WAS 1288  8.08

WAS 1288 G  8.08

WAS 1432  8.08

WAS 1432 G  8.08

WAS16 1144  8.02

WAS16 1144 G  8.02

WAS16 1288  8.02

WAS16 1288 G  8.02

WAS16 1432  8.02

WAS16 1432 G  8.02

WASCH16 1200  8.04

WASCH16 585  8.04

WASCH16 885  8.04

WASCH16 EK  8.04

WASCH25 1200  8.10

WASCH25 585  8.10

WASCH25 885  8.10

WASCH25 EK  8.11

WASCH50 1200  8.13

WASCH50 585  8.13

WASCH50 885  8.13

WASCH50 EK  8.13

WB 350  8.09

WB 585  8.09

WB16 350  8.03

WB16 585  8.03

WBS 585 A  8.10

WBS 585 AA  8.10

WBS 585 AV  8.10

WBS 585 V  8.10

WBS 585 VA  8.10

WBS 585 VV  8.10

WBS16 585 A  8.04

WBS16 585 AA  8.04

WBS16 585 AV  8.04

WBS16 585 V  8.04

WBS16 585 VA  8.04

WBS16 585 VV  8.04

WBV  8.09

WBV G  8.09

WH 291  8.09

WH 291 G  8.09

WH 579  8.09

WH 579 G  8.09

WH 723  8.09

WH 723 G  8.09

WH 867  8.09

WH 867 G  8.09

WH16 291  8.03

WH16 291 G  8.03

WH16 579  8.03

WH16 579 G  8.03

WH16 723  8.03

WH16 723 G  8.03

WH16 867  8.03

WH16 867 G  8.03

WLU 723  8.05

WLU 723 G  8.05

WLU 867  8.05

WLU 867 G  8.05

WS 1475  8.08

WS 1475 G  8.08

WSH 2195  8.07

WSH 2195 G  8.07

WSI 2051  8.07

WSI 2051 G  8.07

WSN 1907  8.07

WSN 1907 G  8.07

WSS 1475  8.08

WSS 1475 G  8.08

WSS 1907  8.07

WSS 1907 G  8.07

WSS 2051  8.07

WSS 2051 G  8.07

WSS 2195  8.07

WSS 2195 G  8.07

WSS16 1475  8.02

WSS16 1475 G  8.02

WSS16 1907  8.01

WSS16 1907 G  8.01

WSS16 2051  8.01

WSS16 2051 G  8.01

WSS16 2195  8.01

WSS16 2195 G  8.01

WSU 723  8.06

WSU 723 G  8.06

WSU 867  8.06

WSU 867 G  8.06

WSU16 723  8.01

WSU16 723 G  8.01

WSU16 867  8.01

WSU16 867 G  8.01

WU 723  8.05

WU 723 G  8.05

WU 867  8.05

WU 867 G  8.05

Z
Z 670  8.27

ZA 30  9.32

ZA 40  9.32

ZA 401  9.32

ZA 451  9.32

ZA 502 G  9.32

ZA 90 4 SG  9.32

ZB 30 BU  9.01

ZB 30 SG  9.01

ZB 40 BU  9.01

ZB 40 SG  9.01

ZB 45 BU  9.01

ZB 45 SG  9.01

ZB 50 BU  9.01

ZB 50 SG  9.01

ZB 60 BU  9.01

ZB 60 SG  9.01

ZB 60 SGGF  9.01

ZB 80 BU  9.01

ZB 80 SG  9.01

ZB 90 BU  9.01

ZB 90 SG  9.01

ZBA 60 SG  9.01

ZBA 90 SG  9.01

ZBL 50 BU  9.02

ZBL 60 BU  9.02

ZBL 80 BU  9.02

ZBL 90 BU  9.02

ZBO 33  9.02

ZBZ 1  9.01

ZBZ 2  9.01

ZBZ 3 SG  9.01

ZD 10  9.36

ZD 11  9.36

ZD 12  9.36

ZD 13  9.36

ZD 14  9.36

ZD 15  9.36

ZD 16  9.36

ZD 17  9.36

ZD 18  9.36

ZD 9  9.36

ZDS 1  9.36

ZDS 2  9.36

ZDS 3  9.36

ZF 108 A  9.33

ZF 145 CM  9.33

ZF 18 CM  9.33

ZF 22 CM  9.33

ZF 45 CM  9.33

ZF 66 C  9.34

ZF 70 CM  9.33

ZF 83 CM  9.33

ZI 1  9.04

ZI 11  9.04
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Spis artykułów

ZI 12  9.03

ZI 2 9.03

ZI 23 9.04

ZI 23 5  9.04

ZI 3 9.03

ZI 30 1 W  9.03

ZI 504 C  9.03

ZI 6 W 9.03

ZI 61 W  9.03

ZID 24  9.04

ZID 24 5  9.04

ZID 25  9.04

ZIE 30  9.02

ZIK 25  9.02

ZIK 30  9.02

ZIK 301  9.02

ZIK 302  9.03

ZIM 30 G  9.02

ZIM 40 G  9.02

ZIM 45 G  9.02

ZIM 50 G  9.02

ZIM 60 G  9.02

ZIM 80 G  9.02

ZIM 90 G  9.02

ZIT 100 SG  9.02

ZIT 40 SG  9.02

ZIT 45 SG  9.02

ZIT 50 SG  9.02

ZIT 60 SG  9.02

ZIT 80 SG  9.02

ZIT 90 SG  9.02

ZL 101 A 9.07

ZL 102 A 9.08

ZL 103 A  9.07

ZL 104 A  9.07

ZL 120  9.11

ZL 240  9.11

ZL 55 C  9.09

ZL 590  A 9.06

ZL 603 A  9.07

ZL 61 C  9.09

ZL 62 C  9.09

ZL 903 A  9.07

ZL 931  9.06

ZLA 12 W 9.11

ZLI 35 T  9.09

ZLI 60  9.08

ZLS 133 E  9.10

ZLS 135 E  9.10

ZLS 153 A 9.10

ZLS 155 E  9.10

ZLS 623 C  9.09

ZLS 633 C  9.09

ZLS 83 A  9.10

ZLS 83 C  9.10

ZLU 16  9.11

ZLU 18 E  9.10

ZLU 29 W  9.06

ZLU 43 A  9.06

ZLU 47 W  9.06

ZLU 49 W  9.06

ZLU 552 A  9.08

ZLU 57 W  9.06

ZLU 60 A  9.06

ZLU 63 C  9.09

ZLU 77 W  9.06

ZLU 8 A 9.10

ZLU 8 C  9.10

ZLU 90 A  9.06

ZLU 93 W  9.06

ZLU 95 W  9.06

ZLZ 1  9.06

ZLZ 10  9.08

ZLZ 1002  9.08

ZLZ 1051  9.11

ZLZ 180  9.12

ZLZ 20 E  9.12

ZLZ 200  9.12

ZLZ 2001  9.12

ZLZ 2002  9.08

ZLZ 201  9.12

ZLZ 21 E  9.08

ZLZ 38 A  9.12

ZLZ 49  9.11

ZLZ 50  9.12

ZLZ 55  9.10, 9.12

ZLZ 56  9.08

ZLZ 57  9.08

ZLZ 590  9.06

ZLZ 601  9.11

ZLZ 7  9.11

ZLZ 8  9.12

ZLZ 91  9.08

ZM 100 C  9.29

ZM 2 C  9.30

ZM 40 C  9.29

ZM 400 C  9.29

ZM 450 C  9.30

ZM 48 C  9.30

ZM 54 C  9.31

ZM 58 C  9.31

ZM 600 C  9.29

ZM 61 C  9.31

ZM 62 C  9.30

ZM 68 C  9.30

ZM 69 C  9.30

ZM 69 E  9.30

ZM 70 C  9.30

ZM 70 E  9.30

ZM 73 C  9.29

ZMN 100 C  9.29

ZMN 2 C  9.30

ZN 850 CM  9.35

ZNG 495  9.35

ZNG 595  9.35

ZNS 10 C  9.35

ZNZ 110 C  9.35

ZNZ 112 C  9.35

ZNZ 17 C  9.35

ZS 1030 E  9.23

ZS 2102 E  9.24

ZS 278 E  9.24

ZS 32 E  9.13

ZS 45 E 9.13

ZS 455 E  9.25

ZS 456 E  9.25

ZS 51 E  9.26

ZS 58 E  9.19

ZS 77 E  9.26

ZS 771 E  9.27

ZS 78 E  9.13

ZS 780 E  9.15

ZS 781 E  9.20

ZS 782 E  9.16

ZS 783 E  9.16

ZS 86 E  9.14

ZS 861 E  9.27

ZS 8615 E  9.20

ZS 8617 E  9.21

ZS 862 E  9.27

ZS 864 E  9.14

ZS 8650 E  9.17

ZS 869 E  9.22

ZS 90 E  9.28

ZS 940 E  9.21

ZS 96 E  9.28

ZS 965 E  9.18

ZS 97 E  9.19

ZS 973 E  9.23

ZS 975 E  9.22

ZSF 780 BG  9.18

ZSF 780 GG  9.18

ZSF 780 SF  9.18

ZSZ 1 G  9.28

ZSZ 10 E  9.14, 9.18, 9.19, 9.22,
9.23

ZSZ 2 C  9.28

ZSZ 20 W  9.14, 9.18, 9.19, 9.22,
9.23

ZSZ 21 W 9.20, 9.21

ZSZ 23 W  9.26

ZSZ 35 E  9.23

ZSZ 36 E  9.19

ZSZ 45 W  9.15

ZSZ 46 E  9.21

ZSZ 54  9.25

ZSZ 55 C  9.25

ZUS APL  8.24

ZUS LIEF  8.24

ZUS TIEF  3.01, 5.10

ZUS ZERL  8.24

ZV 1 A  9.33

ZV 1022  9.37

ZV 326 CM  9.37

ZV 45  9.37

ZV 50  9.37

ZV 60  9.37

ZV 70 E  9.37

ZV 80  9.37

ZV 90  9.37
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Zakład produkcyjny

1.01

Impuls Küchen GmbH, Postfach 13 70, 59916 Brilon



Usługi serwisowe firmy Impuls

WNIOSEK: Powiedzcie nam, w jaki sposób możemy poprawić naszą jakość i serwis.

Zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby rozbudować nasz wspólny sukces.

Dostosowana do potrzeb szybkość dostaw 

(łącznie z dostawą ekspresową w ciągu 5-dni roboczych

dla zamawianych kuchni)

Drobne elementy i reklamacje załatwiane są przeciętnie 

w ciągu 6 dni roboczych

Można nas osiągnąć telefonicznie 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00.

Graficzne potwierdzenie zamówienia

z rzutem poziomym i / lub widokiem z przodu / na życzenie

również widok trójwymiarowy.

Na wszystkie pytania związane z zamówieniami odpowiada

kompetentny zespół (bez konieczności czekania - zawsze do

dyspozycji - jeden telefon załatwia wszystkie życzenia)

Bezpieczeństwo sprawdzone i gwarantowane.

Rzecz oczywista w celu ochrony 

naszych Klientów.

Naszą maksymą jest punktualne załatwianie spraw naszych

Klientów (zamówień, spraw związanych z serwisem)

DFÜ (zdalne przesyłanie danych) i inne, nowoczesne metody

pracy są dla nas oczywiste.

Firma Impuls jest certyfikowana wg normy DIN/ISO 9001

Na życzenie - szkolenie Państwa pracowników w asorty-

mencie firmy Impuls

Pod pojęciem jakość rozumiemy proces od pojedynczego 

elementu aż do zabudowy kuchni

Jakość rozumiemy również jako stały proces doskonalenia

1.02



Usługi serwisowe firmy Impuls

Prosimy o przysłanie zamówienia do godz 11:00 

na następujący numer faksu: 02961 / 778-6333

(nie wysyłać na ten numer faksów w innych sprawach).

Prosimy o podanie w zamówieniu wiążącego terminu dostawy. Bezpośrednio po wpłynięciu 

Państwa zamówienia otrzymacie od nas awizo dostawy z potwierdzeniem zamówienia.

Prosimy zadbać o to, żeby zamówienie nie wymagało dodatkowych wyjaśnień.

Prosimy uwzględnić, że serwis ten możemy zaoferować tylko na terenie Niemiec.

Po zatwierdzeniu otrzymanym od Państwa niemożliwe są już żadne zmiany.

Cena za ten serwis zamieszczona jest w katalogu handlowym w rozdziale „Blaty robocze, listwy 

przyblatowe, elementy pojedyncze" pod dopłatami.

Serwis ten daje dodatkowe korzyści klientom końcowym.

Wasz 

producent 

kuchni do zabudowy 

z silnym serwisem

Czy chcecie Państwo otrzymać kuchnię do zabudowy w ciągu „pięciu dni roboczych“?

Impuls wywiąże się z dostawy!

1.03



Fronty
Powierzchnia frontów z tworzywa sztucznego jest
odporna na wszystkie typowe zanieczyszczenia
występujące w kuchni i w domu. Powierzchnie
frontów z naturalnego drewna zabezpieczone
są z obu stron powłoką lakieru chroniącą przed
wpływem szkodliwych czynników występujących
w kuchni. Obecność różnych źródeł światła może
powodować niewielkie różnice kolorystyczne.

Korpus
Boki i widoczne półki szafek wykonane są
z trójwarstwowych płyt wiórowych o grubości
16 mm, pokrytych obustronie żywicą melaminową.
Kolor wnętrza biały. Korpus wykończony jest z
kolorową krawędzią o grubości 1 mm,
a z tyłu bezbarwną krawędzią z tworzywa
sztucznego.
Naroża w szafkach dolnych, bocznych i wiszących
połączone są na kołki. Obecność różnych źródeł
światła może powodować niewielkie różnice
kolorystyczne.

Ścianki tylne (bez rys.)
Wykonane są z twardej płyty pilśniowej, powlekanej
z jednej strony, połączonej z boku na wpust
i umocowanej klamrami do spodu. W celu lepszej
cyrkulacji powietrza w szafkach dolnych, bocznych,
midi i szafkach o skróconej głębokości są one
przesunięte do przodu o 35 mm, a w szafkach
o głębokości 326 mm o 16 mm w stosunku do
tylnego brzegu korpusu.

Blaty robocze
Blaty robocze mają grubość ok. 40 mm i są
wykonane z wysokojakościowych trójwarstwowych
płyt wiórowych. Powierzchnia jest wyłożona
markowymi płytami warstwowymi. Strona dolna
jest laminowana, a z przodu wyposażona
w dodatkową warstwę niezwilżalną.
Połączenia naroży blatów roboczych są
wykonane na pióro i wpust ze śrubą zaciskową.
Elastyczny klej poliuretanowy zapewnia
szczelność połączenia.

Przed sklejeniem blatów roboczych należy
sprawdzić dokładność pasowania.
W przeciwnym wypadku reklamacje nie będą
uwzględniane.

Listwy przyblatowe (bez rys.)
Listwy przyblatowe posiadają elastyczne
uszczelki od strony ściany i blatu, co umożliwia
szczelne połączenie. Listwy przyblatowe z
tworzywa sztucznego z przypinaną, dobraną
kolorystycznie listwą licową, łączą się
harmonicznie w ogólny obraz kuchni.

Informacje o produkcie
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Szuflady zwykłe i z wysokim frontem
Zapewniają maksymalne wykorzystanie przestrzeni
do magazynowania, porządek i przejrzystość,
w połączeniu z wysokim stopniem wygody i
funkcjonalności. Wyróżnikiem są tu następujące
cechy jakościowe:
- dwuścienne, lakierowane proszkowo stalowe

boki szuflad z niewidoczną, zintegrowaną
prowadnicą kulkową; wysoka obciążalność
do 30 kg (łącznie z szufladą / wysuwanym
frontem)

- ciche otwieranie i zamykanie
- zabezpieczenie przed wyciągnięciem szuflady
- automatyczne wyhamowanie
- samoczynne domykanie na ostatnich

centymetrach
- stabilny spód szuflady o grubości 16 mm

pokryty żywicą melaminową
- wysoki komfort czyszczenia dzięki łagodnemu

zaokrągleniu naroża wewnętrznego między
bokiem a spodem szuflady

- wyciszanie uderzenia dzięki mechanizmowi
sprężynującemu między frontem a bokiem
szuflady

- dokładna regulacja frontu szuflady
w kierunku poziomym i pionowym

- dodatkowa regulacja kąta nachylenia 
wysokich frontów szuflad

- dodatkowy reling z rurki okrągłej w szufladach
z wysokim frontem

- łatwa wymiana frontu szuflady, dzięki technice
zatrzaskowej

- do wyboru pełny wysuw z systemem Servosoft
lub wysuw częściowy (w przypadku skrócenia
głębokości możliwy jest tylko pełny wysuw z
systemem Servosoft)

- wytrzymałość na duże obciążenia do 50 kg
szuflad z wys. frontem o szer. 900 mm
(łącznie z szufladą)

Cokół
Każda szafa posiada składane nóżki cokołowe ze
stabilnego tworzywa sztucznego ze śrubami do
regulacji wysokości (+20 mm/-10 mm). Cokoły
o wysokości 100 i 150 mm posiadają takie same
nóżki mocowane na zamek bagnetowy.

Nóżki są fabrycznie zaaretowane na odpowiedniej
wysokości, dzięki czemu szafka jest wysyłana
z kompletem nóżek cokołowych w stanie gotowym
do ustawienia. Nóżki można łatwo przestawić
z położenia transportowego do położenia
użytkowego bez użycia narzędzi. Standardowo
nóżki są ustawione na wysokość 100 mm.
Zmiana na wysokość 150 mm jest możliwa
przez wyjęcie śruby do regulacji wysokości wraz
z tuleją gwintowaną z rurki cokołowej i ponowne
założenie po przekręceniu o 90°. Optymalne
umocowanie osłony jest wykonane na zatrzask
i klamry boczne. Osłonę cokołu można w
każdej chwili zdjąć, od dołu jest chroniona
profilem uszczelniającym. Istnieje możliwość
wyboru wysokości cokołu: 100, 150 lub 200 mm.

Akcesoria
Oferta części wyposażenia dodatkowego jest
wszechstronna i praktyczna. Można z niej skorzystać
przy planowaniu kuchni lub wyposażyć meble
dodatkowo w późniejszym terminie.
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Listwy wieńczące
Jako górne zakończenie szafek wiszących i bocznych oferowane są listwy
wieńczące w nowoczesnych kolorach korpusów oraz stylowe listwy wieńczące
z białego tworzywa sztucznego i imitacje drewna.

Zawieszenie szafek wiszących
Szczególnie łatwy i bezpieczny montaż dzięki wykorzystaniu listwy ściennej
i specjalnego okucia szafki wiszącej. Możliwość regulacji położenia
w 3 kierunkach bez konieczności zdejmowania szafki (obciążalność
zawieszenia szafki włącznie z szafką: 60 kg).

Zawiasy
Samozamykające zawiasy typu clip wykonane w całości z metalu łączą w sobie
nowoczesną technikę, funkcjonalność i wzornictwo. Jak wszystkie okucia,
poddawane są u producenta ciągłym próbom użytkowym. Kąt otwarcia 107°
umożliwia wygodny dostęp do wnętrza szafki. W celu wyregulowania drzwi,
zawiasy można przestawiać w trzech kierunkach.

Tłumik drzwiowy
Zamyka drzwi rozwierne optymalnym ruchem, lekko i cicho.
Możliwość dodatkowego przypięcia do ramienia zawiasu.

Do każdych drzwi rozwiernych potrzebny jest 1 tłumik drzwiowy. W drzwiach
rozwiernych z 3 zawiasami do optymalnego zamykania wystarczą 2 tłumiki
drzwiowe.

Półki
Posiadają grubość 16 mm, pokryte są dwustronnie powłoką z żywicy melaminowej
i wykończone z przodu neutralną grubą krawędzią (biała o grubości 1,0 mm),
a z boku i z tyłu obłożone neutralną krawędzią z tw. sztucznego. Półki ułożone są na
wspornikach o regulowanej wysokości.

Solidny siłownik klapy
w połączeniu z tłumikiem
Zamyka drzwi uchylne optymalnym ruchem, delikatnie i cicho.
W zależności od regulacji, siłownik klapy skutecznie zatrzymuje front w każdej
pozycji. Przy zamykaniu front zastosowany tłumik delikatnie wyhamowuje ruch
klapy.
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Ogólne wskazówki dotyczące pielęgnacji
Wysokiej jakości powierzchnie naszych kuchni do zabudowy są łatwe
w pielęgnacji. Aby nowa kuchnia zachowała wysoką wartość przez lata,
musi być systematycznie, a przede wszystkim prawidłowo pielęgnowana.
Prosimy o stosowanie się do podanych tutaj prostych wskazówek.

Zasady dotyczące wszystkich powierzchni
Możliwie szybko usuwać występujące zanieczyszczenia. Często nie ma wtedy
potrzeby używania środka czyszczącego. Najlepiej użyć letniej wody i miękkiej,
wilgotnej ściereczki. Następnie wytrzeć powierzchnie do sucha. W pozostałych
przypadkach wyczyścić powierzchnie za pomocą powszechnie stosowanych
w gospodarstwie domowym płynów czyszczących, rozpuszczalnych w wodzie
albo środków do czyszczenia kuchni. Nie stosować silnych, płynnych środków
czyszczących, ani środków szlifujących lub szorujących! Także politury, woski
i rozpuszczalniki nie nadają się do czyszczenia powierzchni mebli kuchennych
i przynoszą więcej szkody niż pożytku. Zalecamy stosować się do wskazówek
producentów ściereczek z mikrowłókien, ponieważ posiadają one
zróżnicowane struktury powierzchniowe i mogą spowodować uszkodzenie
frontów. Nie używać myjek parowych. Powodują one spęcznienie
i zniszczenie mebli.

Niestosowanie się do instrukcji pielęgnacji powoduje utratę uprawnień
gwarancyjnych.

Wskazówki dotyczące pielągnacji frontów z tworzywa
sztucznego
Chodzi tu o wysokojakościowe i odporne na zużycie fronty z powierzchniami
pokrytymi tworzywem sztucznym. Te powierzchnie należy czyścić tylko za
pomocą powszechnie stosowanych w gospodarstwie domowym płynów
czyszczących, rozpuszczalnych w wodzie albo środków do czyszczenia kuchni,
np. Sidol. Najlepiej jest użyć letniej wody i miękkiej, wilgotnej ściereczki.
Następnie wytrzeć powierzchnie do sucha. Nie używać środków
agresywnych ani szorujących, politur ani wosków, twardych gąbek ani myjek
parowych! W przypadku uporczywych zanieczyszczeń (starych resztek
tłuszczu, pasty do butów, śladów flamastra itp.) użyć płynu do mycia szyb.
Najpierw wypróbować środek czyszczący w mało widocznym miejscu!

Wskazówki na temat pielęgnacji frontów foliowanych
o matowej powierzchni
Powierzchnia frontu pokryta jest folią z tworzywa sztucznego. W przypadku
frontów foliowanych o matowej powierzchni należy przestrzegać
następujących specjalnych wskazówek na temat czyszczenia. Ewentualne
plamy z barwionych substancji i płynów w miarę możliwości natychmiast
usuwać przy użyciu wody, ewentualnie z dodatkiem powszechnie
stosowanych w gospodarstwie domowym środków czyszczących nie
przeznaczonych do szorowania. W miarę możliwości nie dopuszczać
do zaschnięcia plam. Zaschnięte lub wsiąkające przez dłuższy czas
substancje można potem usunąć tylko w ograniczonym stopniu.
Resztki plam, zwłaszcza rozpryskany tłuszcz i tłuste plamy, można
wyczyścić gorącym ługiem z szarego mydła o stężeniu 30 % oraz
szczotki do zmywania naczyń albo do mycia rąk (lub paznokci). W razie
potrzeby czynności te  należy kilkakrotnie powtórzyć. Następnie zmyć
resztki mydła letnią wodą i wytrzeć do sucha irchą do szyb. Z powodu
wycierania frontu, zwłaszcza w miejscach często czyszczonych, przy
niekorzystnym oświetleniu mogą być widoczne ślady zużycia w postaci
miejsc wyświeconych. To zjawisko zależy od rodzaju powierzchni i nie
powoduje zmniejszenia wartości użytkowej. W przypadku stosowania
powszechnie dostępnych w handlu domowych środków do czyszczenia
należy koniecznie uważać, aby nie używać barwionych środków
czyszczących w stanie nierozcieńczonym lub stężonym, ponieważ
barwniki te mogą pozostawić trwałe ślady.

Wskazówki na temat pielęgnacji drewnianych frontów, litych
lub fornirowanych
Drewno jest żywym materiałem o naturalnych różnicach barwy, usłojenia i
struktury, co leży poza zakresem naszej gwarancji. Zróżnicowane naświetlenie
i nasłonecznienie powoduje przebarwienia i są one zależne od materiału. Dlatego
też nie stanowią podstawy do reklamacji. W następstwie zmiennej wilgotności
powietrza drewno, albo pęcznieje, albo się kurczy. Może to np. prowadzić do
lekkiego i zależnego od gatunku drewna wystawania ram z litego drewna.
Drewna nie należy narażać, ani na bardzo wilgotne, ani też na bardzo suche
powietrze. Idealna dla obrobionego drewna jest normalna wilgotność
powietrza w granicach 45 do 70 %. Dlatego ważną rzeczą podczas
gotowania jest włączanie wyciągu kuchennego i zapewnienie dostatecznej
wentylacji. Powierzchnie są zabezpieczone wysokojakościowym i
wielowarstwowym lakierem. Dzięki temu drzwi są w znacznym stopniu
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami. Należy je czyścić lekko zwilżoną
ściereczką albo miękką, wilgotną szczoteczką. Wycierać należy zawsze
zgodnie z kierunkiem włókien drewna. Aby w profilach, narożach i na
krawędziach nie pozostały resztki wilgoci, należy na zakończenie wytrzeć
drzwi do sucha. Zanieczyszczenia nie mogą zaschnąć i muszą być
natychmiast usunięte. Nie używać nigdy środków agresywnych ani
szorujących, politur, wosków, ani myjek parowych.

Czyszczenie szafek
Do czyszczenia szafek i półek z powierzchniami powlekanymi tworzywem
sztucznym, szuflad zwykłych i z wysokim frontem należy używać wilgotnej
ściereczki w połączeniu z płynem czyszczącym stosowanym w gospodarstwie
domowym. Po wyczyszczeniu zawsze wytrzeć meble do sucha miękką
ściereczką! W razie użycia zbyt wilgotnych ściereczek woda może
przedostać się do złączy i spowodować spęcznienie mebli. Nie używać
środków agresywnych ani szorujących, politur ani wosków, żadnych twardych
gąbek ani myjek parowych! W przypadku uporczywych zanieczyszczeń
(starych resztek tłuszczu, pasty do butów, śladów flamastra itp.) użyć
płynu do mycia szyb. Najpierw wypróbować środek czyszczący w mało
widocznym miejscu! Praktyczna wskazówka: aby oszczędzić sobie
czyszczenia uporczywych zanieczyszczeń na szafkach wiszących należy
położyć na nich stare gazety.

Blaty robocze z tworzywa sztucznego
Blaty robocze są pokryte tworzywem sztucznym. Ich powierzchnia jest odporna
i daje się dobrze czyścić powszechnie stosowanymi w gospodarstwie domowym
środkami czyszczącymi. Nie używać środków agresywnych ani przeznaczonych
do szorowania. Blaty robocze są odporne na wysoką temperaturę do 180 °C
(wg normy EN 438). Uwaga: gorące garnki lub patelnie mogą mieć
temperaturę wyższą od dopuszczalnej i powodować uszkodzenia. Dlatego
z zasady należy używać podkładek pod garnki. Ogólnie nie należy kroić
produktów bezpośrednio na blatach roboczych, ponieważ ostrza noży
pozostawiają ślady cięcia także na powłokach z twardego tworzywa sztucznego.
Doświadczenie mówi, że pomimo zabezpieczenia wysokojakościowymi
powłokami, krawędzie z tworzyw sztucznych są bardziej wrażliwe niż
powierzchnia blatów roboczych. Dlatego powinny być one staranniej chronione
przed zadrapaniem. Unikać bezpośredniego oddziaływania wody na obrzeże
blatu roboczego, na złącza płyt blatów roboczych i na wycięcia w blatach
roboczych. Rozlaną wodę i resztki wody jak najszybciej usuwać suchą
ściereczką! Aby przy używaniu zmywarek para wodna nie przedostała się pod
blat roboczy i nie spowodowała uszkodzeń przez pęcznienie, zalecamy
pozostawienie zamkniętej zmywarki przez ok. 30 minut po zakończeniu
programu zmywania. Za tego rodzaju uszkodzenia blatów roboczych nie
możemy przejąć odpowiedzialności.
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Uchwyty / gałki
Uchwyty i gałki można czyścić popularnymi, dostępnymi w handlu środkami
czyszczącymi i miękką ściereczką.

Czyszczenie stali nierdzewnej
Normalne zanieczyszczenia można usuwać wodą z dodatkiem zwykłego płynu do
mycia naczyń. Następnie spłukać gorącą wodą i wytrzeć do sucha. Do usuwania
uporczywych zanieczyszczeń i plam z wody zalecamy użycie środka do
czyszczenia stali nierdzewnej. Środek ten dodatkowo chroni przez wytworzenie
ochronnego filmu hydrofobowego. Nie używać środków agresywnych ani
przeznaczonych do szorowania.

Czyszczenie aluminium
Na zanieczyszczenia należy możliwie szybko reagować. Elementy aluminiowe
czyścić tylko ciepłą wodą lub obojętnym środkiem. Do czyszczenia, zwłaszcza
w razie silnego zabrudzenia, zaleca się stosowanie specjalnego, powszechnie
dostępnego w handlu środka do czyszczenia i konserwacji aluminium. Unikać
środków do szorowania, ponieważ mogą zarysować i uszkodzić powierzchnię.
Podobnie szkodliwie na aluminium działają środki zawierające kwasy lub chlorki
np. cytryna, ocet, spray do czyszczenia piekarników itp.

Czyszczenie emalii
Emalia jest powłoką szklistą, a przez to bardzo wrażliwą na uderzenia. Ostrożnie
przy posługiwaniu się przedmiotami twardymi i kanciastymi. Długotrwałe
działanie soków owocowych wywołuje plamy na powierzchniach emaliowanych.
Aby tego uniknąć, należy szybko myć naczynia. W toku codziennego użytkowania,
z biegiem czasu pojawiają się zadrapania i zmatowienia. Zrozumiałe jest, że wady
te leżą poza zakresem naszej gwarancji. Do czyszczenia należy używać tylko
łagodnych i powszechnie stosowanych w gospodarstwie domowym płynów do
mycia naczyń, w żadnym wypadku nie stosować środków do szorowania.

Czyszczenie zlewozmywaków z tworzywa sztucznego
Zlewozmywaki te wykonane są z wysokojakościowego i bardzo odpornego
tworzywa. Do czyszczenia można używać powszechnie stosowanych
w gospodarstwie domowym płynów do mycia naczyń i środków do
czyszczenia, za wyjątkiem proszku do szorowania. Uporczywe zabrudzenia
można usuwać proszkiem do zmywarek. Osady kamienia powstałe z twardej
wody można usunąć octem lub środkiem odkamieniającym. Pomimo, że materiał
jest odporny na działanie wszystkich powszechnie stosowanych w gospodarstwie
domowym środków chemicznych, zalecamy jednak ich natychmiastowe
spłukanie po użyciu. Zasadniczo nie wolno używać powierzchni zlewozmywaka
do krojenia, gdyż nóż pozostawia ślady cięcia.

Czyszczenie elementów z tworzywa sztucznego
Szuflady, wkłady na sztućce, pojemniki wkładane, półki obrotowe, pojemniki na
produkty sypkie, listwy z tworzywa sztucznego, chłodziarki i zamrażarki można
czyścić łagodnym płynem do mycia naczyń i wilgotną ściereczką. Nie wolno
używać agresywnych ani szorujących środków czyszczących.

Konserwacja części ruchomych
Zawiasy, zwłaszcza na drzwiach często używanych, należy raz w roku naoliwić.
Dotyczy to również innych okuć ruchomych z przegubami stalowymi. Wszystkie
ruchome elementy plastikowe nie wymagają konserwacji.

Sprzęt AGD
Należy przestrzegać wskazówek pielęgnacyjnych zamieszczonych w fabrycznych
instrukcjach obsługi urządzeń. Do urządzeń dołączony jest jeden egzemplarz
instrukcji obsługi.

Płyty ceramiczne
Po każdym użyciu należy ceramiczne płyty grzejne wyczyścić, ponieważ
najmniejsze resztki zanieczyszczeń mogą ulec przypaleniu przy następnym
włączeniu. Drobne zanieczyszczenia usuwa się wilgotną ściereczką. Potem
dokładnie wytrzeć do sucha! Dopilnować, aby nie doszło do przypalenia cukru,
ani potraw zawierających cukier (np. marmolady) do pól grzewczych płyty!
Natychmiast usuwać je wilgotną ściereczką! Uporczywe zabrudzenia, plamy
z kamienia i wody, także metalicznie połyskujące ślady tarcia garnków usuwać
należy specjalnym środkiem do czyszczenia płyt kuchennych. Przypalone resztki
najlepiej usuwać, jeszcze na gorąco, skrobakiem z żyletką. Zalecamy także
przeczytanie fabrycznej instrukcji obsługi urządzenia!

Kuchenki do zabudowy
Należy przestrzegać wskazówek pielęgnacyjnych zamieszczonych w fabrycznych
instrukcjach obsługi urządzeń. Do urządzeń dołączony jest jeden egzemplarz
instrukcji obsługi.

Okapy kuchenne
W celu zapewnienia sprawności technicznej należy pamiętać o systematycznym
czyszczeniu urządzenia. Należy przestrzegać wskazówek pielęgnacyjnych
i fabrycznej instrukcji obsługi urządzenia. Aby uniknąć uszkodzenia mebli na
skutek napęcznienia, zawsze podczas gotowania należy włączyć wyciąg
kuchenny!

Zmywarki
Po zakończeniu programu zmywania nie wolno od razu otwierać zmywarki,
ponieważ wydobywająca się para może spowodować uszkodzenie blatu
roboczego i sąsiednich mebli. Po zakończeniu programu para wodna skrapla
się na wewnętrznych ściankach i spływa w dół. Po ok. 30 minutach można
bez problemu wyjąć naczynia. Należy prawidłowo zamontować osłonę
przeciwparową nad zmywarką (pod blatem roboczym). Zalecamy także
przeczytanie fabrycznej instrukcji obsługi urządzenia!

Para i gorąco
W celu ochrony mebli kuchennych przed parą, wilgocią i gorącem oferujemy
różne osłony ochronne. Nie wolno dopuszczać do bezpośredniego oddziaływania
na elementy mebli pary z małych urządzeń kuchennych, takich jak kuchenka
mikrofalowa, ekspres do kawy, elektryczny czajnik czy urządzenie do gotowania
jaj! Para powoduje pęcznienie części mebli. Podczas gotowania zawsze włączać
wyciąg!
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W celu szybkiej i kompletnej realizacji
zamówienia, konieczne jest podanie
następujących informacji:

- dokładny adres firmy
- zamówienie
- data zamówienia
- termin dostawy - rodzaj wysyłki (sam. cięż., odbiór)
- nazwa programu z nr
- kolor frontu z nr
- typ uchwytu z nr
- kolor korpusu z nr
- listwa wieńcząca
- wys. robocza:

wys. standardowa 860 mm z cokołem 10 mm
Na życzenie wysokość 910 mm z cokołem 15 mm
lub 960 mm z cokołem 20 mm

- kolor blatu z nr
- dla blatów kuchennych podać położenie fug

łączeniowych i wymiarów wycięć
- zamówić osłony cokołów i listwy wykończeniowe

o stałych długościach fabrycznych
- dla szafek do wbudowania sprzętu AGD podać

typ urządzenia
- dla frontów do urządzeń elektrycznych podać

wymiary
- dla drzwi przeszklonych, podać czy mają być

wykończone jak front, czy w kolorze korpusu,
o ile istnieje możliwość wyboru. W razie
rozbieżności podać nr koloru drzwi przeszklonych.

Podane w kolumnach grup cenowych
liczby są dodawanymi numerami
identyfikacyjnymi, a nie cenami.

Do ustalenia ceny dystrybutor wykorzystuje swój
indywidualny mnożnik i na podstawie numeru
identyfikacyjnego ustala cenę. Do obliczeń
wykorzystuje się ceny obowiązujące w dniu
dostawy plus obowiązujący podatek VAT.
Zmiany techniczne w programach, materiale,
wykonaniu i wymiarach, w szczególności te
służące postępowi technicznemu, a także
błędy drukarskie w numerach identyfikacyjnych
są zasadniczo zastrzeżone.

Dane z tego katalogu zostały zebrane
dla celów komputerowo wspomagane-
go projektowania kuchni w formacie
IDM, wersja 1.7.1, stopień wypełnienia
1, przez firmę FurniTec GmbH.
Dane te są udostępniane wszystkim
firmom produkującym oprogramowa-
nie, dla celów przetwarzania i kon-
wersji w ich systemach projektowania.

Wskazówka na temat realizacji
zamówienia na kombinację frontów

Przy zamawianiu kuchni w naszej firmie możliwa
jest kombinacja frontów w obrębie jednego
programu. Przykładowo, można w obrębie jednej
kuchni dowolnie kombinować barwy programu.
Pamiętać jednak należy, że w jednym wyrobie nie
można kombinować różnych kolorów. Przy
zamawianiu należy uważać na jednoznaczne i
prawidłowe oznaczenie wyrobów numerami
kolorów podanymi w katalogu handlowym. W
celu uniknięcia błędów prosimy także o
sprawdzenie potwierdzeń zamówienia przez
firmę IMPULS, zwłaszcza w przypadku takich
zamówień. Wersję koloru danego wyrobu
można rozpoznać po numerze pozycji.
Odmienne numery kolorów zostały tam wyróżnione.

Życzymy Państwu wiele radości z możliwości
projektowania “żywych” kuchni, a Waszym
klientom równie wiele radości z użytkowania
naszej kuchni.

Wskazówki na temat zamówienia
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Wymiary szafek

*= Korpustiefe

*= Korpustiefe
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GC 1

IP
12

00
Nr 673 tw. szt., im.
klonu królewskiego
w kolorze nat.

Nr 716 tw. szt., im.
buka rdzeniowego w
kolorze naturalnym

Nr 682 tw. szt., im.
wiśni szlachetnej w
kolorze naturalnym

Nr 703 tw. szt., im.
orzech Noce
w kolorze naturalnym

Nr 628 biały, biały

Nr 748 biała
magnolia

Nr 596 wanilia Nr 686 platynowo-
szary

Nr 702 słoneczno-
żółty

Nr 681 czerwień
burgundzka

Nr 715 szary kwarc

GC 2

IP
22

00

Nr 746 tw. szt.,
imit. akacji

Nr 733 tw. szt., im.
buka rdzeniowego w
kolorze naturalnym

Nr 735 tw. szt.,
imit. dębu dzikiego

Nr 734 tw. szt., im.
drewna śliwkowego w
kolorze naturalnym

Nr 741 biały

Nr 747 biała
magnolia

Nr 736 wanilia

GC 3

IP
31

00

Nr 749 biały super
matowy

Nr 751 biała
magnolia super
matowa

GC 4

IP
28

00

Nr 687 biały na
wysoki połysk

Nr 731 wysoki
połysk biała
magnolia

Nr 689 słoneczno-
żółty na wysoki
połysk

Nr 744 wysoki
połysk szampański

Nr 701 kawowo-
kremowy na wysoki
połysk 

Nr 691 ciemnoc-
zerwony na wysoki
połysk

Nr 742 wysoki
połysk w kolorze
oberżyny

Nr 745 wysoki
połysk brązowa
terra

Nr 729 szary kwarc
na wysoki połysk

Nr 743 czarny na
wysoki połysk

GC 4

IP
34

00

Nr 717 biały Nr 718 wanilia

GC 4

IP
37

00

Nr 722 tw. szt., im.
buka rdzeniowego
w kolorze naturalnym

Nr 613 biały

Nr 599 wanilia Nr 737 piaskowy

GC 5

IP
43

00

Nr 719 wanilia

GC 5
IP

45
00

Nr 654 biały na
wysoki połysk

Nr 655 wysoki
połysk biała
magnolia

Nr 714 czerwona
papryka na wysoki
połysk

Nr 726 caruba na
wysoki połysk

Nr 732 czarny na
wysoki połysk

2.01



Przegląd 2010

GC 5

IP
47

50

Nr 704 biały na
wysoki połysk

Nr 705 wysoki
połysk biała
magnolia

GC 5

IP
49

40

Nr 671 tw. szt., im.
klonu królewskiego
w kolorze nat.

Nr 684 tw. szt., im.
wiśni szlachetnej w
kolorze naturalnym

GC 6

IP
63

00

Nr 752 biały na
wysoki połysk

Nr 754 wysoki
połysk biała
magnolia

Nr 753 czarny na
wysoki połysk

GC 6

IP
65

00

Nr 723 biały na
wysoki połysk

Nr 724 wysoki
połysk biała
magnolia

GC 7

IP
67

00

Nr 739 dziki dąb

GC 7

IP
68

00
Nr 738 dziki dąb

IP
CF

Nr 310 wanilia Nr 423 piaskowy Nr 426 platynowo-
szary

Nr 425 niebieski
royal

2.02



Indeks cenowy

Program Indeks Grupa
cenowa

Grupa 
cenowa EPD

Strona

Do porównań cenowych w obrębie programów
Impuls przyjęto jako podstawę funkcjonalną
kuchnię w formie litery L z blatem roboczym
PLR bez sprzętu AGD do zabudowy i bez akce-
soriów.

Wychodząc od naszego programu 
IP 6800 z indeksem cenowym 93 
można zobaczyć, w jakiej relacji są inne 
grupy cenowe.

Mnożniki do porównań cenowych są niewią-
żące, ale stanowią cenne wartości pomocnicze
do szybkiego porównania ofert.

Nr programu

512

560

563

553

558

528

534

541

557

542

564

559

561

562

555

61

66

69

74

74

74

81

81

81

81

88

88

93

93

100

1

2

3

4

4

4

5

5

5

5

6

6

7

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2.04

2.10

2.14

2.16

2.20

2.22

2.24

2.26

2.28

2.30

2.32

2.34

2.36

2.38

2.40

IP 1200

IP 2200

IP 3100

IP 2800

IP 3400

IP 3700

IP 4300

IP 4500

IP 4750

IP 4940

IP 6300

IP 6500

IP 6700

IP 6800

IP CF Neutralny
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Front: płyta powlekana żywicą melaminową
z lekko zaokrągloną krawędzią grubości 1 mm.
Powierzchnia z lekką strukturą.
Grubość frontu: 16 mm

Standardowa pozycja montażowa uchwytu na drzwiach

drewnianych: pozioma

Możliwe pozycje montażowe uchwytu - patrz matryca uchwytów

Nr 673 tw. szt., im. klonu królewskiego w kolorze naturalnym

Nr 682 tw. szt., imit. wiśni
szlachetnej w kolorze naturalnym

Nr 716 tw. szt., imit. buka rdzenio-
wego w kolorze naturalnym

Nr 703 tw. szt., im. orzecha Noce
w kolorze naturalnym

Typ -20 
Drzwi przeszklone z ramą
w kolorze frontu ze szkłem
mlecznym nr 812

Im. = imitacja; Tw. szt. = tworzywo sztuczne; możliwa pozycja montażowa uchwytu na drzwiach: H = pozioma V = pionowa

Program

Front Opis
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2.05

Typ -22

Drzwi przeszklone z ramą imitującą
aluminium ze szkłem mlecznym

Typ A

Drzwi przeszklone z ramą
z prawdziwego aluminium i szybą
mleczną

K 6000

Nowoczesna listwa wieńcząca
wys. 35 mm, foliowana MDF

Kombinowane drzwi przeszklone

Kombinowane listwy wieńczące i osłony oświetleniowe



Front: płyta powlekana żywicą melaminową
z lekko zaokrągloną krawędzią grubości 1 mm.
Powierzchnia z lekką strukturą.
Grubość frontu: 16 mm

Standardowa pozycja montażowa uchwytu na drzwiach

drewnianych: pozioma

Możliwe pozycje montażowe uchwytu - patrz matryca uchwytów

Nr 628 biały, biały

Nr 748 biała magnolia Nr 596 wanilia

Typ -20 
Drzwi przeszklone z ramą
w kolorze frontu ze szkłem
mlecznym nr 812

Im. = imitacja; Tw. szt. = tworzywo sztuczne; możliwa pozycja montażowa uchwytu na drzwiach: H = pozioma V = pionowa

Program

Front Opis
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2.07

Typ -22

Drzwi przeszklone z ramą imitującą
aluminium ze szkłem mlecznym

Typ A

Drzwi przeszklone z ramą
z prawdziwego aluminium i szybą
mleczną

K 6000

Nowoczesna listwa wieńcząca
wys. 35 mm, foliowana MDF

Kombinowane drzwi przeszklone

Kombinowane listwy wieńczące i osłony oświetleniowe



Front: płyta powlekana żywicą melaminową
z lekko zaokrągloną krawędzią grubości 1 mm.
Powierzchnia z lekką strukturą.
Grubość frontu: 16 mm

Standardowa pozycja montażowa uchwytu na drzwiach

drewnianych: pozioma

Możliwe pozycje montażowe uchwytu - patrz matryca uchwytów

Nr 715 szary kwarc

Nr 686 platynowo-szary Nr 702 słoneczno-żółty Nr 681 czerwień burgundzka

Typ -20 
Drzwi przeszklone z ramą
w kolorze frontu ze szkłem
mlecznym nr 812

Im. = imitacja; Tw. szt. = tworzywo sztuczne; możliwa pozycja montażowa uchwytu na drzwiach: H = pozioma V = pionowa

Program

Front Opis
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2.09

Typ -22

Drzwi przeszklone z ramą imitującą
aluminium ze szkłem mlecznym

Typ A

Drzwi przeszklone z ramą
z prawdziwego aluminium i szybą
mleczną

K 6000

Nowoczesna listwa wieńcząca
wys. 35 mm, foliowana MDF

Kombinowane drzwi przeszklone

Kombinowane listwy wieńczące i osłony oświetleniowe



Front: płyta powlekana żywicą melaminową
z lekko zaokrągloną krawędzią grubości.
Powierzchnia z lekką strukturą.
Grubość frontu: 19 mm

Standardowa pozycja montażowa uchwytu na drzwiach

drewnianych: pozioma

Możliwe pozycje montażowe uchwytu - patrz matryca uchwytów

Nr 733 Tw. szt., imit. buka rdzeniowego w kolorze naturalnym,
faktura drewna pozioma

Nr 746 tw. szt., imit. akacji,
faktura drewna pozioma

Nr 735 Tw. szt., imit. dębu dzikie-
go, faktura drewna pozioma

Nr 734 Tw. szt., imit. drewna
śliwkowego w kolorze naturalnym,
faktura drewna pozioma

Typ -20 
Drzwi przeszklone z ramą
w kolorze frontu ze szkłem
mlecznym nr 812

Im. = imitacja; Tw. szt. = tworzywo sztuczne; możliwa pozycja montażowa uchwytu na drzwiach: H = pozioma V = pionowa

Program

Front Opis
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Typ -22

Drzwi przeszklone z ramą imitującą
aluminium ze szkłem mlecznym

Typ A

Drzwi przeszklone z ramą
z prawdziwego aluminium i szybą
mleczną

K 6000

Nowoczesna listwa wieńcząca
wys. 35 mm, foliowana MDF

Kombinowane drzwi przeszklone

Kombinowane listwy wieńczące i osłony oświetleniowe



Front: płyta powlekana żywicą melaminową
z lekko zaokrągloną krawędzią grubości.
Powierzchnia z lekką strukturą.
Grubość frontu: 19 mm

Standardowa pozycja montażowa uchwytu na drzwiach

drewnianych: pozioma

Możliwe pozycje montażowe uchwytu - patrz matryca uchwytów

Nr 741 biały

Nr 747 biała magnolia Nr 736 wanilia

Typ -20 
Drzwi przeszklone z ramą
w kolorze frontu ze szkłem
mlecznym nr 812

Im. = imitacja; Tw. szt. = tworzywo sztuczne; możliwa pozycja montażowa uchwytu na drzwiach: H = pozioma V = pionowa

Program

Front Opis
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Typ -22

Drzwi przeszklone z ramą imitującą
aluminium ze szkłem mlecznym

Typ A

Drzwi przeszklone z ramą
z prawdziwego aluminium i szybą
mleczną

K 6000

Nowoczesna listwa wieńcząca
wys. 35 mm, foliowana MDF

Kombinowane drzwi przeszklone

Kombinowane listwy wieńczące i osłony oświetleniowe



Front: płyta MDF z małą fazą z boku.
Poziomo gruba krawędź 2 mm.
Powierzchnia foliowana. Wewnątrz biały.
Grubość frontu 19 mm

Standardowa pozycja montażowa uchwytu na drzwiach

drewnianych: pionowa

Możliwe pozycje montażowe uchwytu - patrz matryca uchwytów

Nr 751 biała magnolia super matowa

Nr 749 biały super matowy

Typ -20 
Drzwi przeszklone z ramą
w kolorze frontu z małą fazą
dookoła, ze szkłem mlecznym
nr 802.
Możliwość wyboru szkła - patrz
Przegląd rodzajów szkła.

Im. = imitacja; Tw. szt. = tworzywo sztuczne; możliwa pozycja montażowa uchwytu na drzwiach: H = pozioma V = pionowa

Program

Front Opis
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Typ -22

Drzwi przeszklone z ramą imitującą
aluminium ze szkłem mlecznym

Typ A

Drzwi przeszklone z ramą
z prawdziwego aluminium i szybą
mleczną

K 6000

Nowoczesna listwa wieńcząca
wys. 35 mm, foliowana MDF

Kombinowane drzwi przeszklone

Kombinowane listwy wieńczące i osłony oświetleniowe



Front: płyta MDF z małą fazą z boku.
Poziomo gruba krawędź 2 mm.
Powierzchnia foliowana. Wewnątrz biały.
Grubość frontu 16 mm

Standardowa pozycja montażowa uchwytu na drzwiach

drewnianych: pionowa

Możliwe pozycje montażowe uchwytu - patrz matryca uchwytów

Front nr 687 tw. szt., w kolorze białym na wysoki połysk

dodatkowo od strony czołowej obłożony matową krawędzią.

Nr 687 biały na wysoki połysk

Nr 731 wysoki połysk biała
magnolia

Nr 689 słoneczno-żółty na wysoki
połysk

Nr 701 kawowo-kremowy na
wysoki połysk

Nr 691 ciemnoczerwony na wysoki
połysk

Typ -20 
Drzwi przeszklone z ramą
w kolorze frontu z małą fazą
dookoła, ze szkłem mlecznym
nr 802.
Możliwość wyboru szkła - patrz
Przegląd rodzajów szkła.

Im. = imitacja; Tw. szt. = tworzywo sztuczne; możliwa pozycja montażowa uchwytu na drzwiach: H = pozioma V = pionowa

Program

Front Opis
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Typ -22

Drzwi przeszklone z ramą imitującą
aluminium ze szkłem mlecznym

Typ A

Drzwi przeszklone z ramą
z prawdziwego aluminium i szybą
mleczną

K 6000

Nowoczesna listwa wieńcząca
wys. 35 mm, foliowana MDF

Kombinowane drzwi przeszklone

Kombinowane listwy wieńczące i osłony oświetleniowe



Front: płyta MDF z małą fazą z boku.
Poziomo gruba krawędź 2 mm.
Powierzchnia foliowana. Wewnątrz biały.
Grubość frontu 16 mm

Standardowa pozycja montażowa uchwytu na drzwiach

drewnianych: pionowa

Możliwe pozycje montażowe uchwytu - patrz matryca uchwytów

Front nr 687 tw. szt., w kolorze białym na wysoki połysk

dodatkowo od strony czołowej obłożony matową krawędzią.

Nr 745 wysoki połysk brązowa terra

Nr 744 wysoki połysk szampański Nr 742 wysoki połysk w kolorze
oberżyny

Nr 729 szary kwarc na wysoki
połysk

Nr 743 czarny na wysoki połysk

Typ -20 
Drzwi przeszklone z ramą
w kolorze frontu z małą fazą
dookoła, ze szkłem mlecznym
nr 802.
Możliwość wyboru szkła - patrz
Przegląd rodzajów szkła.

Im. = imitacja; Tw. szt. = tworzywo sztuczne; możliwa pozycja montażowa uchwytu na drzwiach: H = pozioma V = pionowa

Program

Front Opis
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Typ -22

Drzwi przeszklone z ramą imitującą
aluminium ze szkłem mlecznym

Typ A

Drzwi przeszklone z ramą
z prawdziwego aluminium i szybą
mleczną

K 6000

Nowoczesna listwa wieńcząca
wys. 35 mm, foliowana MDF

Kombinowane drzwi przeszklone

Kombinowane listwy wieńczące i osłony oświetleniowe



Front: Płyta postforming powlekana laminatem.
Zaokrąglona w kierunku pionowym, obrzeże poziome wykończone
dopasowaną kolorystycznie grubą krawędzią.
Grubość frontu: 17 mm

Standardowa pozycja montażowa uchwytu na drzwiach

drewnianych: pionowo

Możliwe pozycje montażowe uchwytu - patrz macierz uchwytów

Nr 717 biały

Nr 718 wanilia

Typ -20 
Drzwi przeszklone z ramą w
kolorze frontu z małą fazą
dookoła, ze szkłem mlecznym
nr 802.
Możliwość wyboru szkła - patrz
Przegląd rodzajów szkła.

Im. = imitacja; Tw. szt. = tworzywo sztuczne; możliwa pozycja montażowa uchwytu na drzwiach: H = pozioma V = pionowa

Program
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2.21

Typ -22

Drzwi przeszklone z ramą imitującą
aluminium ze szkłem mlecznym

Typ A

Drzwi przeszklone z ramą
z prawdziwego aluminium i szybą
mleczną

K 6000

Nowoczesna listwa wieńcząca
wys. 35 mm, foliowana MDF

Kombinowane drzwi przeszklone

Kombinowane listwy wieńczące i osłony oświetleniowe



Front: płyta MDF z małą fazą dookoła.
Powierzchnia foliowana. Wewnątrz biały,
powlekany żywicą melaminową.
Grubość frontu: 19 mm

Standardowa pozycja montażowa uchwytu  na drzwiach

drewnianych: pionowa

Możliwe pozycje montażowe uchwytu - patrz matryca uchwytów

Nr 722 tw. szt., imit. buka rdzeniowego w kolorze naturalnym

Nr 613 biały Nr 599 wanilia Nr 737 jasnożółty

Typ -20 
Drzwi przeszklone z ramą
w kolorze frontu ze szkłem
mlecznym nr 802.
Możliwość wyboru szkła - patrz
Przegląd rodzajów szkła.

Im. = imitacja; Tw. szt. = tworzywo sztuczne; możliwa pozycja montażowa uchwytu na drzwiach: H = pozioma V = pionowa

Program

Front Opis

G
ru

p
a

ce
n

o
w

a

N
u

m
er

p
ro

g
ra

m
u

In
d

ek
s

G
ru

p
a

ce
n

o
w

a
E

P
D

2.22

IP 3700 528 74 4 6



2.23

Typ -22

Drzwi przeszklone z ramą imitującą
aluminium ze szkłem mlecznym

Typ A

Drzwi przeszklone z ramą
z prawdziwego aluminium i szybą
mleczną

K 6000

Nowoczesna listwa wieńcząca
wys. 35 mm, foliowana MDF

Kombinowane drzwi przeszklone

Kombinowane listwy wieńczące i osłony oświetleniowe



Front: płyta MDF, podwójna rama, dookoła zaokrąglona.
Powierzchnia foliowana. Wewnątrz biały,
powlekany żywicą melaminową.
Grubość frontu: 21 mm

Pozycja montażowa uchwytu na drzwiach drewnianych: pionowa

Pozioma pozycja montażowa uchwytu na drzwiach drewnianych nie jest
możliwa.

Nr 719 wanilia

Typ -20 
Drzwi przeszklone z ramą
w kolorze frontu ze szkłem
mlecznym nr 802.
Możliwość wyboru szkła - patrz
Przegląd rodzajów szkła.

Im. = imitacja; Tw. szt. = tworzywo sztuczne; możliwa pozycja montażowa uchwytu na drzwiach: H = pozioma V = pionowa
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2.25

Typ -22

Drzwi przeszklone z ramą imitującą
aluminium ze szkłem mlecznym

Typ A

Drzwi przeszklone z ramą
z prawdziwego aluminium i szybą
mleczną

K 6000

Nowoczesna listwa wieńcząca
wys. 35 mm, foliowana MDF

Kombinowane drzwi przeszklone

Kombinowane listwy wieńczące i osłony oświetleniowe



Front: płyta MDF lekko zaokrąglona dookoła.
Powierzchnia foliowana. Wewnątrz biały,
powlekany żywicą melaminową.
Grubość frontu: 19 mm

Standardowa pozycja montażowa uchwytu na drzwiach

drewnianych: pionowa

Możliwe pozycje montażowe uchwytu - patrz matryca uchwytów

Nr 714 czerwona papryka na wysoki połysk

Nr 654 biały na wysoki połysk Nr 655 wysoki połysk biała
magnolia

Nr 726 caruba na wysoki połysk Nr 732 czarny na wysoki połysk

Typ -20 
Drzwi przeszklone z ramą
w kolorze frontu ze szkłem
mlecznym nr 802.
Możliwość wyboru szkła - patrz
Przegląd rodzajów szkła.

Im. = imitacja; Tw. szt. = tworzywo sztuczne; możliwa pozycja montażowa uchwytu na drzwiach: H = pozioma V = pionowa
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2.27

Typ -22

Drzwi przeszklone z ramą imitującą
aluminium ze szkłem mlecznym

Typ A

Drzwi przeszklone z ramą
z prawdziwego aluminium i szybą
mleczną

K 6000

Nowoczesna listwa wieńcząca
wys. 35 mm, foliowana MDF

Kombinowane drzwi przeszklone

Kombinowane listwy wieńczące i osłony oświetleniowe



Front: płyta MDF, podwójna rama, dookoła zaokrąglona.
Powierzchnia foliowana. Wewnątrz biały,
powlekany żywicą melaminową.
Grubość frontu: 21 mm

Pozycja montażowa uchwytu na drzwiach drewnianych: pionowa

Pozioma pozycja montażowa uchwytu na drzwiach drewnianych nie jest
możliwa.

Nr 705 wysoki połysk biała magnolia

Nr 704 biały na wysoki połysk

Typ -20 
Drzwi przeszklone z ramą
w kolorze frontu ze szkłem
mlecznym nr 802.
Możliwość wyboru szkła - patrz
Przegląd rodzajów szkła.

Im. = imitacja; Tw. szt. = tworzywo sztuczne; możliwa pozycja montażowa uchwytu na drzwiach: H = pozioma V = pionowa
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2.29

Typ -22

Drzwi przeszklone z ramą imitującą
aluminium ze szkłem mlecznym

Typ A

Drzwi przeszklone z ramą
z prawdziwego aluminium i szybą
mleczną

K 6000

Nowoczesna listwa wieńcząca
wys. 35 mm, foliowana MDF

Kombinowane drzwi przeszklone

Kombinowane listwy wieńczące i osłony oświetleniowe



Front: płyta MDF, miękko zaokrąglona dookoła.
Powierzchnia foliowana. Wewnątrz biały,
powlekany żywicą melaminową.
Grubość frontu: 22 mm

Standardowa pozycja montażowa uchwytu na drzwiach

drewnianych: pozioma

Możliwe pozycje montażowe uchwytu - patrz matryca uchwytów

Nr 684 tw. szt., im. wiśni szlachetnej w kolorze naturalnym

Nr 671 tw. szt. matowo-aksamitne,
im. klonu królewskiego w kolorze
naturalnym

Typ -20 
Drzwi przeszklone z ramą
w kolorze frontu ze szkłem
mlecznym nr 802.
Możliwość wyboru szkła - patrz
Przegląd rodzajów szkła.

Im. = imitacja; Tw. szt. = tworzywo sztuczne; możliwa pozycja montażowa uchwytu na drzwiach: H = pozioma V = pionowa

Program

Front Opis

G
ru

p
a

ce
n

o
w

a

N
u

m
er

p
ro

g
ra

m
u

In
d

ek
s

G
ru

p
a

ce
n

o
w

a
E

P
D

2.30

IP 4940 542 81 5 10



2.31

Typ -22

Drzwi przeszklone z ramą imitującą
aluminium ze szkłem mlecznym

Typ A

Drzwi przeszklone z ramą
z prawdziwego aluminium i szybą
mleczną

K 6000

Nowoczesna listwa wieńcząca
wys. 35 mm, foliowana MDF

Kombinowane drzwi przeszklone

Kombinowane listwy wieńczące i osłony oświetleniowe



Front: płyta MDF z ozdobnym obrzeżem szklanym dookoła.
Powierzchnia foliowana. Wewnątrz kolor biały.
Grubość frontu: 19 mm

Standardowa pozycja montażowa uchwytu na drzwiach

drewnianych: pozioma

Możliwe pozycje montażowe uchwytu - patrz macierz uchwytów

Nr 752 wysoki połysk biały z ozdobnym obrzeżem szklanym

Nr 754 wysoki połysk biała
magnolia z ozdobnym obrzeżem
szklanym

Nr 753 wysoki połysk czarny
z ozdobnym obrzeżem szklanym

Typ -20 
Drzwi przeszklone z ramą
w kolorze frontu ze szkłem
mlecznym nr 802.
Możliwość wyboru szkła - patrz
Przegląd rodzajów szkła.

Im. = imitacja; Tw. szt. = tworzywo sztuczne; możliwa pozycja montażowa uchwytu na drzwiach: H = pozioma V = pionowa

Program
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2.33

Typ -22

Drzwi przeszklone z ramą imitującą
aluminium ze szkłem mlecznym

Typ A

Drzwi przeszklone z ramą
z prawdziwego aluminium i szybą
mleczną

K 6000

Nowoczesna listwa wieńcząca
wys. 35 mm, foliowana MDF

Kombinowane drzwi przeszklone

Kombinowane listwy wieńczące i osłony oświetleniowe



Front: płyta MDF lekko zaokrąglona dookoła.
Powierzchnia lakierowana na wysoki połysk. Wewnątrz biały,
powlekany żywicą melaminową.
Grubość frontu: 19 mm

Standardowa pozycja montażowa uchwytu na drzwiach

drewnianych: pozioma

Możliwe pozycje montażowe uchwytu - patrz matryca uchwytów

Nr 724 wysoki połysk biała magnolia

Nr 723 biały na wysoki połysk

Typ -20 
Drzwi przeszklone z ramą
w kolorze frontu ze szkłem
mlecznym nr 802.
Możliwość wyboru szkła - patrz
Przegląd rodzajów szkła.

Im. = imitacja; Tw. szt. = tworzywo sztuczne; możliwa pozycja montażowa uchwytu na drzwiach: H = pozioma V = pionowa

Program
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2.35

Typ -22

Drzwi przeszklone z ramą imitującą
aluminium ze szkłem mlecznym

Typ A

Drzwi przeszklone z ramą
z prawdziwego aluminium i szybą
mleczną

K 6000

Nowoczesna listwa wieńcząca
wys. 35 mm, foliowana MDF

Kombinowane drzwi przeszklone

Kombinowane listwy wieńczące i osłony oświetleniowe



Front: ramy z litego drewna. Wypełnienie fornirowane. Front szuflady
wykonany z litego drewna.
Uwaga: fronty szuflad 300 mm bez kasetonu.

Grubość frontu: 20 mm

Pozycja montażowa uchwytu na drzwiach drewnianych: pionowa

Pozioma pozycja montażowa uchwytu na drzwiach drewnianych nie jest
możliwa.

Nr 739 dziki dąb

Typ -20 
Drzwi przeszklone z ramą
w kolorze frontu ze szkłem
mlecznym nr 802.
Możliwość wyboru szkła - patrz
Przegląd rodzajów szkła.

Im. = imitacja; Tw. szt. = tworzywo sztuczne; możliwa pozycja montażowa uchwytu na drzwiach: H = pozioma V = pionowa
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Typ -22

Drzwi przeszklone z ramą imitującą
aluminium ze szkłem mlecznym

Typ A

Drzwi przeszklone z ramą
z prawdziwego aluminium i szybą
mleczną

K 1000

Stylowa listwa wieńcząca,
wys. 45 mm, foliowana

K 6000

Nowoczesna listwa wieńcząca
wys. 35 mm, foliowana MDF

Kombinowane drzwi przeszklone

Kombinowane listwy wieńczące i osłony oświetleniowe



Front: ramy z litego drewna. Wypełnienie fornirowane. Front szuflady
wykonany z litego drewna.
Grubość frontu: 20 mm

Pozycja montażowa uchwytu na drzwiach drewnianych: pionowa

Pozioma pozycja montażowa uchwytu na drzwiach drewnianych nie jest
możliwa.

Nr 738 dziki dąb

Typ -20 
Drzwi przeszklone z ramą
w kolorze frontu ze szkłem
mlecznym nr 802.
Możliwość wyboru szkła - patrz
Przegląd rodzajów szkła.

Im. = imitacja; Tw. szt. = tworzywo sztuczne; możliwa pozycja montażowa uchwytu na drzwiach: H = pozioma V = pionowa
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2.39

Typ -22

Drzwi przeszklone z ramą imitującą
aluminium ze szkłem mlecznym

Typ A

Drzwi przeszklone z ramą
z prawdziwego aluminium i szybą
mleczną

K 1000

Stylowa listwa wieńcząca,
wys. 45 mm, foliowana

K 6000

Nowoczesna listwa wieńcząca
wys. 35 mm, foliowana MDF

Kombinowane drzwi przeszklone

Kombinowane listwy wieńczące i osłony oświetleniowe



Front: płyta MDF z małą fazą dookoła.
Powierzchnia foliowana. Wewnątrz biały,
powlekany żywicą melaminową.
Grubość frontu: 19 mm

Standardowa pozycja montażowa uchwytu  na drzwiach

drewnianych: pionowa

Możliwe pozycje montażowe uchwytu - patrz matryca uchwytów

PLK: Typy szafek ozdobnych / elementów ozdobnych

patrz rozdział 8. Elementy ozdobne, tematy specjalne

Nr 310 wanilia

Nr 423 pastelowy żółty Nr 426 platynowo-szary Nr 425 niebieski royal

Im. = imitacja; Tw. szt. = tworzywo sztuczne; możliwa pozycja montażowa uchwytu na drzwiach: H = pozioma V = pionowa
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2.41

Typ -22

Drzwi przeszklone z ramą imitującą
aluminium ze szkłem mlecznym

Typ A

Drzwi przeszklone z ramą
z prawdziwego aluminium i szybą
mleczną

K 6000

Nowoczesna listwa wieńcząca
wys. 35 mm, foliowana MDF

Kombinowane drzwi przeszklone

Kombinowane listwy wieńczące i osłony oświetleniowe



Fronty wychodzące ze sprzedaży
Reklamacje będą uwzględniane do dn. bis 31.05.2010 r. Potem prosimy o kontakt z właściwym zespołem serwisu.

IP 1200
tw. szt., im. brzozy montana
nr 641

IP 1200
kawowo-kremowy nr 712

IP 3700
tw. szt., im. brzozy montana
nr 692

IP 3700
tw. szt., im. wiśni szlachetnej
w kolorze naturalnym nr 683

IP 3700
tw. szt., im. orzech Noce
w kolorze naturalnym nr 721

IP 4400
tw. szt., im. klonu królewskiego
w kolorze naturalnym nr 669

IP 4400
tw. szt. matowo-aksamitne,
im. brzozy montana nr 645

IP 4500
szałwia na wysoki połysk
nr 727

IP 4500
szafran na wysoki połysk
nr 725

IP 4600
wanilia nr 625

IP 4800
biały na wysoki połysk nr 676

IP 4850
wanilia sztucznie postarzana
nr 677

IP CF
Sygnałowy
pomarańczowy nr 424

2.42



Rodzaje szkła

Możliwość wyboru
szkła dla typu -20 

w programach
IP 3100, IP 2800, IP 3400,
IP 3700, IP 4300, IP 4500,
IP 4600, IP 4750, IP 4940,
IP 6300, IP 6500, IP 6700,
IP 6800

Nr 802 szkło mleczne Nr 803 szkło przeźroczyste

Rodzaje szkła
dla typu -A i typu -22

Nr 812 szkło mleczne

2.43



Kolory korpusów

Przegląd

Nr 740 imit. akacji Nr 630 imit. klonu królewskiego
w kolorze naturalnym

Nr 640 imit. wiśni szlachetnej
w kolorze naturalnym

Nr 710 imit. buka rdzeniowego
w kolorze naturalnym

Nr 730 imit. dębu dzikiego
w kolorze

Nr 720 imit. drewna śliwkowego
w kolorze naturalnym

Nr 660 imit. orzech Noce
w kolorze naturalnym

Nr 517 biały Nr 750 biała magnolia Nr 580 wanilia Nr 650 platynowo-szary

Nr 700 szary kwarc

Bok widoczny
z tw. szt.
dopłata

Nr 680 biały z połyskiem Nr 690 biała magnolia z
połyskiem
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Kolory żaluzji

Przegląd

Nr 548 aluminium (powlekane)
szerokość lameli 25 mm

Nr 522 stal szlachetna (powlekana)
szerokość lameli 25 mm

Nr 300 srebrzysto-szare
do szafek wiszących z żaluzjami
HRO 7160, HRO 4160, HRO 2160
szerokość lameli 16 mm
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Notatki



Przegląd uchwytów

Nr 643

Gałka metalowa z wkładką
oksydowana

Nr 660

Gałka metalowa
w kolorze złotym

Nr 694

Uchwyt met. dwupunktowy
imitujący stal szlachetną
Odstęp tworów: 32 mm

Nr 697

Uchwyt met. dwupunktowy
aluminiowy, chromowany
błyszczący
Odstęp tworów: 64 mm

Nr 634

Uchwyt met. dwupunktowy
ocynowany, antyczny
Odstęp tworów: 96 mm

Nr 692

Uchwyt met. dwupunktowy
ocynowany, antyczny
Odstęp tworów: 96 mm

Nr 566

Uchwyt met. dwupunktowy,
niklowany matowo, lakierowa-
ny z połyskiem
Odstęp tworów: 128 mm

Nr 600

Uchwyt met. dwupunktowy, w
kolorze stali szlachetnej
Odstęp tworów: 128 mm

Nr 629

Uchwyt met. dwupunktowy, w
kolorze stali szlachetnej
Odstęp tworów: 128 mm

Nr 631

Uchwyt met. dwupunktowy, w
kolorze aluminium
Odstęp tworów: 128 mm

Nr 635

Uchwyt met. dwupunktowy,
chromowany, matowy
Odstęp tworów: 128 mm

Nr 636

Uchwyt met. dwupunktowy, w
kolorze matowego aluminium
Odstęp tworów: 128 mm

Nr 652

Uchwyt met. dwupunktowy, w
kolorze stali niklowanej
Odstęp tworów: 128 mm

Nr 653

Uchwyt met. dwupunktowy, w
kolorze stali szlachetnej
Odstęp tworów: 128 mm

Nr 661

Uchwyt metalowy dwupunk-
towy imitujący stal szlachetną
Odstęp tworów: 128 mm

Nr 663

Uchwyt met. dwupunktowy,
niklowany matowo
Odstęp tworów: 128 mm

Nr 669

Uchwyt met. dwupunktowy, w
kolorze matowego
Odstęp tworów: 128 mm

Nr 688

Uchwyt met. dwupunktowy,
niklowany matowo
Odstęp tworów: 128 mm

Nr 690

Uchwyt met. dwupunktowy, w
kolorze stali szlachetnej
Odstęp tworów: 128 mm

Nr 675

Uchwyt met. dwupunktowy,
chrom błyszczący
Odstęp tworów: 128 mm

Nr 678

Uchwyt met. dwupunktowy,
imitujący matowe aluminium
Odstęp tworów: 128 mm

Nr 679

Uchwyt met. dwupunktowy,
imitujący stal szlachetną
Odstęp tworów: 128 mm

Nr 674

Uchwyt met.alowy dwupunk-
towy, ocynowany, antyczny
Odstęp tworów: 128 mm

Nr 676

Uchwyt met. dwupunktowy,
ocynowany, antyczny
Odstęp tworów: 128 mm

Nr 677

Uchwyt met. dwupunktowy,
ocynowany, antyczny
Odstęp tworów: 128 mm

Nr 695

Uchwyt met. dwupunktowy, w
kolorze stali szlachetnej
Odstęp tworów: 128 mm

Nr 682

Uchwyt met. dwupunktowy
chromowany
Odstęp tworów: 128 mm

Przegląd uchwytów

Nr 683

Uchwyt met. dwupunktowy
imitujący stal szlachetną
Odstęp tworów: 128 mm

Nr 607

Uchwyt met. dwupunktowy, w
kolorze matowego aluminium
Odstęp tworów: 160 mm

Nr 614

Uchwyt met. dwupunktowy, w
kolorze matowego aluminium
Odstęp tworów: 160 mm

Nr 646

Uchwyt met. dwupunktowy, w
kolorze stali szlachetnej
Odstęp tworów: 160 mm

Nr 650

Uchwyt met. dwupunktowy, w
kolorze stali szlachetnej
Odstęp tworów: 160 mm

Nr 666

Uchwyt met. dwupunktowy,
chromowany, błyszczący
Odstęp tworów: 160 mm

Nr 667

Uchwyt met. dwupunktowy, w
kolorze stali szlachetnej
Odstęp tworów: 160 mm

Nr 673

Uchwyt met. dwupunktowy, w
kolorze stali szlachetnej
Odstęp tworów: 160 mm

Nr 668

Uchwyt met. dwupunktowy,
chromowany, błyszczący
Odstęp tworów: 192 mm

Nr 672

Uchwyt met. dwupunktowy, w
kolorze stali szlachetnej
Odstęp tworów: 192 mm

Nr 696

Uchwyt met. dwupunktowy,
niklowany, matowo
Odstęp tworów: 192 mm

Nr 698

Uchwyt met. dwupunktowy
aluminiowy, chromowany,
błyszczący
Odstęp tworów: 192 mm

Nr 681

Uchwyt met. dwupunktowy
chromowany błyszczący
Odstęp tworów: 192 mm

Nr 684

Uchwyt met. dwupunktowy
imitujący stal szlachetną
Odstęp tworów: 192 mm

Uchwyty za dopłatą:
Dopłata za każdy uchw-
yt po 8 punktów ident.

Nr 665

Uchwyt met. dwupunktowy, w
kolorze stali szlachetnej
Odstęp tworów: 160 mm

2.47



Przegląd uchwytów

Uchwyty za dopłatą

Nr 680

Uchwyt relingowy
w kolorze stali szlachetnej

Nr 770

Uchwyt relingowy
w kolorze stali szlachetnej

Nr 700

Uchwyt relingowy
imitujący stal szlachetną

Przegląd uchwytów
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War. dł. Program nr 512 560 563 553 558 528 534 541 557 542 564 559 561 562 555

566 128 Uchwyt met. dwupunktowy niklowany matowo, lakierowany z połyskiem v v v v
680 Uchwyt relingowy imitujący stal szlachetną v v v v v v v v v v v v - v v
600 128 Uchwyt metalowy dwupunktowy imitujący stal szlachetną v v v v
607 160 Uchwyt metalowy dwupunktowy imitujący matowe aluminium v v - v
614 160 Uchwyt metalowy dwupunktowy imitujący matowe aluminium v v - v
629 128 Uchwyt metalowy dwupunktowy imitujący stal szlachetną v v v v
631 128 Uchwyt metalowy dwupunktowy w kolorze aluminium v v v v
634 96 Uchwyt metalowy dwupunktowy ocynowany, antyczny v v v v
635 128 Uchwyt metalowy dwupunktowy chromowany matowy v v v v
636 128 Uchwyt metalowy dwupunktowy imitujący matowe aluminium v v v v
643 0 Gałka metalowa z wkładką oksydowana v v v v
646 160 Uchwyt metalowy dwupunktowy imitujący stal szlachetną v v - v
650 160 Uchwyt metalowy dwupunktowy imitujący stal szlachetną v v - v
652 128 Uchwyt metalowy dwupunktowy niklowany matowo v v v v
653 128 Uchwyt metalowy dwupunktowy imitujący stal szlachetną v v v v
660 0 Gałka metalowa w kolorze złotym v v v v
661 128 Uchwyt metalowy dwupunktowy imitujący stal szlachetną v v v v
663 128 Uchwyt metalowy dwupunktowy niklowany matowo v v v v
665 160 Uchwyt metalowy dwupunktowy imitujący stal szlachetną v v - v
666 160 Uchwyt metalowy dwupunktowy chrom błyszczący v v - v
667 160 Uchwyt metalowy dwupunktowy imitujący stal szlachetną v v - v
668 192 Uchwyt metalowy dwupunktowy chrom błyszczący v v - v
669 128 Uchwyt metalowy dwupunktowy imitujący matowe aluminium v v v v
770 Uchwyt relingowy imitujący stal szlachetną v v v v v v v v v v v v - v v
672 192 Uchwyt metalowy dwupunktowy imitujący stal szlachetną v v - v
673 160 Uchwyt metalowy dwupunktowy imitujący stal szlachetną v v - v
674 128 Uchwyt metalowy dwupunktowy ocynowany, antyczny v v v v
675 128 Uchwyt metalowy dwupunktowy chrom błyszczący v v v v
676 128 Uchwyt metalowy dwupunktowy ocynowany, antyczny v v v v
677 128 Uchwyt metalowy dwupunktowy ocynowany, antyczny v v v v
678 128 Uchwyt metalowy dwupunktowy imitujący matowe aluminium v v v v
679 128 Uchwyt metalowy dwupunktowy imitujący stal szlachetną v v v v
688 128 Uchwyt metalowy dwupunktowy niklowany matowo v v v v
690 128 Uchwyt metalowy dwupunktowy imitujący stal szlachetną v v v v
692 96 Uchwyt metalowy dwupunktowy ocynowany, antyczny v v v v
694 32 Uchwyt metalowy dwupunktowy imitujący stal szlachetną v v v v
695 128 Uchwyt metalowy dwupunktowy imitujący stal szlachetną v v v v
696 192 Uchwyt metalowy dwupunktowy niklowany matowo v v - v
697 64 Uchwyt metalowy dwupunktowy w kolorze aluminium chrom błyszczący v v v v
698 192 Uchwyt metalowy dwupunktowy w kolorze aluminium chrom błyszczący v v v v
681 192 Uchwyt metalowy dwupunktowy chrom błyszczący v v - v
682 128 Uchwyt metalowy dwupunktowy chrom v v v v
683 128 Uchwyt metalowy dwupunktowy imitujący stal szlachetną v v v v
684 192 Uchwyt metalowy dwupunktowy imitujący stal szlachetną v v - v
700 Uchwyt relingowy imitujący stal szlachetną v v v v v v v v v v v v - v v

Nr art. do zamówienia pojedynczego/dodatkowego:405 500
Numer uchwytu dla dostawy bez uchwytu i 
wywierconych otworów pod uchwyt: 999
Punkty ident. do zamówienia pojedynczego/dodatkowego: 4
Wyjątki: uchwyt 680, uchwyt 700, uchwyt 770 

- = nie jest możliwe ze 
względów technicznych

v = na drzwiach drewnianych uchwyty
mogą być montowane tylko pionowo

h = na drzwiach drewnianych uchwyty
mogą być montowane tylko poziomo

Możliwe położenie uchwytów na
drzwiach drewnianych:

H = poziome V = pionowe

2.48
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Skrócenie głębokości / boki widoczne

Szafki dolne 723 mm

Szafki dolne 867 mm

Szafki dolne 435 mm

Szafki dolne 291 mm
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Artykuł

Skrócenie głębokości

Skrócenie g³êbokoœci

Dopłata za skrócenie głębokości
za szafkę

Następujące szafki można skrócić na dowolną głębokość  
od 560 do 310 mm

Szafki dolne 723 mm
U 3015
U 3030, U 3040, U 3045, U 3050, U 3060
U 3080, U 3090, U 3100
UIS30, UIS45, UIS50, UIS60
U 1030 90, U 1040 90, U 1045 90, U 1050 90, U 1060 90
U 1030, U 1040, U 1045, U 1050, U 1060
U 2040, U 2045, U 2050, U 2060
U 6030, U 6045, U 6050, U 6060
U 8030 1, U 8045 1, U 8050 1, U 8060 1
UAIS30, UAIS45, UAIS50, UAIS60
UA2IS30, UA2IS45, UA2IS50, UA2IS60
USA30, USA45, USA50, USA60
USAIS30, USAIS45, USAIS50, USAIS60
U 8045 22, U 8050 22, U 8060 22
US2AG45 A, US2AG50 A, US2AG60 A
UR 9000 V

Szafki dolne 867 mm
UL 3030, UL 3040, UL 3045, UL 3050, UL 3060
UL 8345, UL 8350, UL 8360
UL 1130, UL 1140, UL 1145, UL 1150, UL 1160
URL 9000 V

Szafki dolne 435 mm
UM 6030, UM 6045, UM 6050, UM 6060
UM 6045 22, UM 6050 22, UM 6060 22
USAG45 43A, USAG50 43A, USAG60 43A

Szafki dolne 291 mm
UA30 29, UA45 29, UA50 29, UA60 29

Prosimy uwzględnić odpowiednie głębokości szuflad
i wysuwanych frontów w szafkach ze skróconą głębokością.

Szafek dolnych z “wyposażeniem” (np. z półką obrotową)
nie można skrócić na głębokość.

Skrócenie głębokości możliwe tylko z pełnym wysuwem.

Skrócenie szafek dolnych na głębokość pomiędzy
560 i 491 mm = gł. szuflady / frontu wysuwanego 450 mm
490 i 310 mm = gł. szuflady / frontu wysuwanego 270 mm

3.01
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Artykuł

Boki widoczne

Boki widoczne

Dopłata za widoczny bok z połyskiem
dla szafek dolnych
za każdy bok widoczny

Następujące artykuły są niedostępne z widocznym bokiem:

Szafki dolne 723 mm
VU 3025, UVA25
VUR 3025, ARU 3025
URH 9015, UR 9000 V, UR 9050 2
UR 3030, UR 3000 V, UR 3015 6, UR 3030 6

Szafki dolne 867 mm
VUL 3025
URL 9000 V, ARL 3025,
URL 3030, URL 3000 V, URL 3015 6, URL 3030 6

Osłony
BLU 3000, BLU 3200
BLU 3010, BLU 3020
BLU 3310, BLU 3320, BLU 3330
BUE 3000, BUE 3005, BUE 3005 1
BUE 3010, BUE 3020
BUE 3010 1, BUE 3020 1
ALU 4390, ALU 1105, ALU 1135
BLU 5010, BLU 5020, BLU 5030
ST 3, ST 31
BLL 3000, BLL 3200
BLL 3010, BLL 3020
BLL 3310, BLL 3320, BLL 3330
BUL 3000, BUL 3005, BUL 3005 1
BUL 3010, BUL 3020
ALL 4390, ALL 1105, ALL 1135
BLL 5010, BLL 5020, BLL 5030
STL 3, STL 31

Prosimy podać widoczny bok

Rodzaj koloru - patrz koloru patrz Przegląd kolorów korpusów i
dodatków

L/P

3.02
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Szafki dolne

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki dolneIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna
1 drzwi rozwierne 
2 półki przestawne

Pozycja montażowa uchwytu tylko pionowa

L/P150

Szafki dolneIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna
1 drzwi rozwierne 
2 półki przestawne

L/P300
L/P400
L/P450
L/P500
L/P600

Szafki dolneIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna
2 drzwi rozwiernych 
2 półki przestawne

800
900

1000

Szafki dolneIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna z wewnętrznymi szufladami
1 drzwi rozwierne 
3 wewnętrzne szuflady

W przypadku planowania szafki tego typu przy ścianie,
należy zapewnić możliwość rozwarcia drzwi do pełnych
(uwzględnić odległość uchwytu)

L/P300
L/P450
L/P500
L/P600

Szafki dolneIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna na butelki
1 szuflada 
1 szuflada wewnętrzna 
1 szuflada z wysokim frontem 
1 wyjmowany kosz na butelki

300

Szafki dolneIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna na butelki
1 szuflada
1 szuflada z wysokim frontem
1 wyjmowany kosz na butelki

300

Szafki dolneIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna na ścierki
1 drzwi rozwierne
1 wieszak na ścierki,
wysuwany na prowadnicy kulkowej

L/P300

Szafki dolneIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.Otwierane w  lewe

Szafka dolna typu cargo
1 szuflada z wysokim frontem, z 2 koszami,
elementy druciane w kolorze srebrno-szarym 

Pozycja montażowa uchwytu tylko pozioma

Otwierane w prawo = prowadnica po prawej 
Otwierane w lewo = prowadnica po lewej

L/P300

3.03

wys. 723 mm

Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

158148143138132

8376726864

13512011310698

155141134128115

164150142135124
151139132125116
148135128122113
136125118112104

144124115107100
13912111310594
13511810910190

9381767165
8474696559
8272676358
7970656157
7366625854

10595888377

- 315173168UA30

3 8-9590U 3030 3

- 620154146U 8030 16

- 630174166U 8030 18

3 830175171UIS60
3 830161157UIS50
3 830158153UIS45
3 830145141UIS30

6 16-169158U 3100
6 16-161152U 3090
6 16-155147U 3080

3 8-9695U 3060
3 8-9390U 3050
3 8-9188U 3045
3 8-8885U 3040
3 8-8580U 3030

3 8-122115U 3015
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Szafki dolne

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki dolneIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka z wysuwanym neutralnym frontem do
nowoczesnych aranżacji kuchni
1 szuflada z wysokim frontem (Servosoft),
z 2 koszami,
elementy druciane w kolorze srebrno-szarym

Pozycja montażowa uchwytu tylko pionowa

150

Szafki dolneIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna do stołu dostawianego
1 stała osłona szuflady
do zamontowania płyty stołu 
1 drzwi rozwierne
1 półka przestawna

L/P300
L/P400
L/P450
L/P500
L/P600

Szafki dolneIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna
1 szuflada
1 drzwi rozwierne 
1 półka przestawna 

L/P300
L/P400
L/P450
L/P500
L/P600

Szafki dolneIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna
2 szuflady
2 drzwi rozwiernych 
1 półka przestawna

800
900

1000

Szafki dolneIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna
5 szuflad

400
450
500
600

Szafki dolneIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna
3 szuflady
1 szuflada z wysokim frontem

300
450
500
600

Szafki dolneIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna
1 szuflada 
2 szuflady z wysokim frontem

Szafka o szer. 800 i 900 mm niedostępna w programie
IP 6700.

300
450
500
600
800
900

Szafki dolneIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna z systemem Servosoft
2 szuflady z wysokim frontem

Dostępna w następujących programach:
IP 1200, IP 2200, IP 2800, IP 3100, IP 3700,
IP 4500, IP 6300, IP 6500

900

3.04

wys. 723 mm

Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

235211202193182

209185176167156
207183174165154
154133126120108
146130122115106
141127119112105
13512111310698

168142132122110
157133124115106
154130121112105
144124115107101

171147137127115
159139130122110
156136127119109
153126121116108

159134124115107
152128119110101
15012611710899

10589837771
9280757064
9077726761
8775706560
7970656158

10589837771
9280767064
9077736761
8775706560
7970666158

159149144139134

- 22--251U2A 90

- 3342236225U 8090 1
- 2742234223U 8080 1
- 1830175166U 8060 1
- 1530163156U 8050 1
- 1530160152U 8045 1
- 930154146U 8030 1

- 2440186179U 6060
- 2040175168U 6050
- 2040171164U 6045
- 1240164156U 6030

- 3050193184U 2060
- 2550182172U 2050
- 2550178169U 2045
- 2050174165U 2040

6 2220186174U 1100
6 2220179167U 1090
6 2020176165U 1080

3 1210114110U 1060
3 111010298U 1050
3 111010197U 1045
3 10109994U 1040
3 9109588U 1030

3 6-114110U 1060 90
3 6-10298U 1050 90
3 6-10197U 1045 90
3 6-9994U 1040 90
3 6-9588U 1030 90

- 8-174169U 2015 8



Ot
w

ie
ra

ne

Sz
er

.m
m

Artykuł Grupa cenowa
Dopłata

za szafkę

1 2 3 4 5 6 7 Se
rv

os
of

t

Tł
um

ik
dr

z.

Uc
hw

yt
y

2-
p.

Szafki dolne

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki dolneIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna z wewnętrznymi szufladami
i systemem Servosoft
1 szuflada z wysokim frontem
1 szuflada wewnętrzna
1 szuflada z wysokim frontem

Dostępna w następujących programach:
IP 1200, IP 2200, IP 2800, IP 3100, IP 3700,
IP 4500, IP 6300, IP 6500

900

Szafki dolneIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna z szufladą wewnętrzną
1 szuflada z wysokim frontem
1 szuflada wewnętrzna 

300
450
500
600

Szafki dolneIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna z wewnętrznymi szufladami
1 szuflada z wysokim frontem 
2 wewnętrzne szuflady

300
450
500
600

Szafki dolneIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna
1 szuflada
1 szuflada z wysokim frontem

300
450
500
600

Szafki dolneIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna z szufladą wewnętrzną
1 szuflada
1 szuflada z wysokim frontem
1 szuflada wewnętrzna 

300
450
500
600

Szafki dolneIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna z szufladami
z wysokim frontem imitującym aluminium
1 szuflada w kolorze frontu
2 szuflady z wysokim frontem
z ramą imitującą aluminium ze szkłem mlecznym
(niezależne od programu)

Wnętrze szafki w kolorze białym

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów

Kombinacja z uchwytem nr 694 nie jest możliwa.

Szafka o szer. 800 i 900 mm niedostępna w programie
IP 6700.

450
500
600
800
900

3.05

wys. 723 mm

Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

233231230229227
227225224223221
167165164163161
162160159158156
157155154153151

171156147140129
158145137130121
155141133127118
143131123117109

13011210610191
119106999386
114103979185
10695888377

167152144137126
154141134127118
151137130124115
139127120114106

1251081029788
115102959083
11099928782
10291858074

268244235226215

- 3342237235U 8090 22
- 2742231229U 8080 22
- 1830171169U 8060 22
- 1530166164U 8050 22
- 1530161159U 8045 22

- 630182178USAIS60
- 530168164USAIS50
- 530165160USAIS45
- 330152148USAIS30

- 1220148140USA60
- 1020132127USA50
- 1020130123USA45
- 620121115USA30

- 630178174UA2IS60
- 530164160UA2IS50
- 530161156UA2IS45
- 330148144UA2IS30

- 620142135UAIS60
- 520128122UAIS50
- 520124118UAIS45
- 320116110UAIS30

- 22--270U2AIS90
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Szafki dolne, Szafki dolne ze stołem

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki dolneIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna z neutralnymi szufladami z wyso-
kim frontem do nowoczesnej aranżacji kuchni

Szuflady z wysokim frontem, z ramą z prawdziwego alu-
minium i szybą mleczną, szuflady w wykonaniu jak front

1 szuflada
2 szuflady z wysokim frontem

Uchwyt: uchwyt relingowy nr 680

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów

Szafka o szer. 800 i 900 mm niedostępna w programie
IP 6700.

450
500
600
800
900

Szafki dolne ze sto³emIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna ze stołem wysuwanym
1 szuflada 
1 wysuwana płyta stołu na szynach teleskopowych,
bez nogi
1 szuflada z wysokim frontem

Okleina płyty w kolorze białym

Wielkość wysuniętej
płyty ok. 810 x 550 mm 
wysokość stołu z cokołem 100 mm - 680 mm 
Maks. obciążenie 30 kg 

600

Szafki dolne ze sto³emIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szuflada podblatowa
wys. 147 mm

450
500
600

3.06

wys. 723 mm

Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

4443413935
4342403834
4241393733

259250244239213

341339338337335
287285284283281
252250249248246
245243242241239
241239238237235

- 6104746T 1060
- 5104645T 1050
- 5104544T 1045

- 1820284271USTA60

- -42345343US2AG90 A
- -42291289US2AG80 A
- -30256254US2AG60 A
- -30249247US2AG50 A
- -30245243US2AG45 A
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Narożne szafki dolne

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Naro¿ne szafki dolneIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Narożna szafka dolna
1 drzwi rozwierne szer. 400 mm
(drzwi i front szuflady łączone na kołki)
półka karuzelowa
z 2 półkami z tw. szt.

Listwy narożne w kolorze korpusu

Ze względu na łączenie blatu roboczego niemożliwa
zabudowa szafki z kuchenką 

Pasujący narożny blaty roboczy PLR/PLS 4390 60

Minimalna szerokość drzwi wejściowych - 780 mm,
szafkę można jednak zdemontować na miejscu.

L/P900

Narożna szafka dolna
jak wyżej, jednak 
2 drewniane półki obrotowe z relingiem metalowym

Ze względu na łączenie blatu roboczego niemożliwa
zabudowa szafki z kuchenką 

Pasujący narożny blaty roboczy PLR/PLS 4390 60

Minimalna szerokość drzwi wejściowych - 780 mm,
szafkę można jednak zdemontować na miejscu.

L/P900

Naro¿ne szafki dolneIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Narożna szafka dolna
Dzielone drzwi chowane z wytłumieniem 
półka karuzelowa
z 2 półkami obrotowymi z tw. szt.

Pozycja montażowa uchwytu tylko pionowa
na prawych drzwiach

800
900

Narożna szafka dolna
jak wyżej, jednak 
2 drewniane półki obrotowe z relingiem metalowym

800
900

Naro¿ne szafki dolneIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.Wykonanie lewe

Narożna szafka dolna
z gładką płytą do zabudowy i osłoną luzem o szer.
50 mm, w wykonaniu jak front lub w kolorze frontu
do zabudowy szafek dolnych 
1 drzwi rozwierne szer. 300 mm,
1 półka przestawna

Wymiar planowany 950 x 650 mm
szer. korpusu 600 mm 

Możliwe wysunięcie do przodu w celu kompensacji
wymiarów.
(Min. wymiary powierzchni ustawienia: 890 x 600 mm)

W rozwiązaniach z zaplanowaną na końcu zmywarką
osłona narożna dostarczana jest z elementem ścianki
korpusu.

L/P950

3.07

wys. 723 mm

Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

13512711710797

299290281272258
283276267258244

242233224215201
228221212203189

244226223220207

194176173170157

3 8-161149U 4095 1

- 8-317309UEK90
- 8-297291UEK80

- 8-259252UEK90 C
- 8-242236UEK80 C

3 6-258254U 4390 R

3 6-208204U 4390
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Narożne szafki dolne

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Naro¿ne szafki dolneIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.Wykonanie lewe

Narożna szafka dolna
z gładką płytą do zabudowy i osłoną luzem szer. 50 mm,
w kolorze frontu do zabudowy szafek dolnych
1 drzwi rozwierne szer. 400 mm
2 półki przestawne

Wymiar planowany 1050 x 650 mm
szer. korpusu 900 mm

Możliwe wysunięcie do przodu w celu kompensacji
wymiarów.
(Min. wymiary powierzchni ustawienia: 990 x 600 mm)

W rozwiązaniach z zaplanowaną na końcu zmywarką
osłona narożna dostarczana jest z elementem ścianki
korpusu.

L/P1050

Naro¿ne szafki dolneIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.Wykonanie lewe

Narożna szafka dolna
z gładką płytą do zabudowy i osłoną luzem szer. 50 mm,
w kolorze frontu do zabudowy szafek dolnych
1 szuflada
1 drzwi rozwierne szer. 500 mm
1 półka przestawna

Wymiar planowany 1150 x 650 mm
szer. korpusu 1000 mm

Możliwe wysunięcie do przodu w celu kompensacji
wymiarów.
(Min. wymiary powierzchni ustawienia: 1090 x 600 mm)

W rozwiązaniach z zaplanowaną na końcu zmywarką
osłona narożna dostarczana jest z elementem ścianki
korpusu.

L/P1150

Narożna szafka dolna
z gładką płytą do zabudowy i osłoną luzem szer. 50 mm,
w kolorze frontu do zabudowy szafek dolnych
1 szuflada
1 drzwi rozwierne szer. 600 mm
1 półka przestawna

Wymiar planowany 1250 x 650 mm
szer. korpusu 1000 mm

Możliwe wysunięcie do przodu w celu kompensacji
wymiarów.
(Min. wymiary powierzchni ustawienia: 1190 x 600 mm)

W rozwiązaniach z zaplanowaną na końcu zmywarką
osłona narożna dostarczana jest z elementem ścianki
korpusu.

L/P1250

3.08

wys. 723 mm

Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

158150140130122

158150140130122

142134124114104

3 1210184173U 4125 6F

3 1110184173U 4115 6F

3 8-168156U 4105 1F
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Narożne szafki dolne

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Naro¿ne szafki dolneIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.Wykonanie lewe

Narożna szafka dolna
z gładką płytą do zabudowy i osłoną luzem szer. 50 mm,
w kolorze frontu do zabudowy szafek dolnych
1 drzwi rozwierne szer. 500 mm
2 półki przestawne

Wymiar planowany 1150 x 650 mm
szer. korpusu 1000 mm

Możliwe wysunięcie do przodu w celu kompensacji
wymiarów.
(Min. wymiary powierzchni ustawienia: 1090 x 600 mm)

W rozwiązaniach z zaplanowaną na końcu zmywarką
osłona narożna dostarczana jest z elementem ścianki
korpusu.

L/P1150

Narożna szafka dolna
z gładką płytą do zabudowy i osłoną luzem szer. 50 mm,
w kolorze frontu do zabudowy szafek dolnych
1 drzwi rozwierne szer. 600 mm
2 półki przestawne

Wymiar planowany 1250 x 650 mm
szer. korpusu 1000 mm

Możliwe wysunięcie do przodu w celu kompensacji
wymiarów.
(Min. wymiary powierzchni ustawienia: 1190 x 600 mm)

W rozwiązaniach z zaplanowaną na końcu zmywarką
osłona narożna dostarczana jest z elementem ścianki
korpusu.

L/P1250

Naro¿ne szafki dolneIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.Wykonanie lewe

Narożna szafka dolna
z gładką płytą do zabudowy i osłoną luzem szer. 50 mm,
w kolorze frontu do zabudowy szafek dolnych 
1 drzwi rozwierne szer. 500 mm 
2 wysuwane półki obrotowe z tw. szt.

Wymiar planowany 1150 x 650 mm 
szer. korpusu 1000 mm 

Możliwe wysunięcie do przodu w celu kompensacji
wymiarów.
(Min. wymiary powierzchni ustawienia: 1090 x 600 mm)

W rozwiązaniach z zaplanowaną na końcu zmywarką
osłona narożna dostarczana jest z elementem ścianki
korpusu.

L/P1150

Narożna szafka dolna
jak wyżej, jednak 
2 drewniane półki obrotowe z relingiem metalowym

Wymiar planowany 1150 x 650 mm 
szer. korpusu 1000 mm 

Możliwe wysunięcie do przodu w celu kompensacji
wymiarów.
(Min. wymiary powierzchni ustawienia: 1090 x 600 mm)

W rozwiązaniach z zaplanowaną na końcu zmywarką
osłona narożna dostarczana jest z elementem ścianki
korpusu.

L/P1150

3.09

wys. 723 mm

Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

209195187179168

159145137129118

144136126116108

144136126116108

3 8-236224U 4115 1R

3 8-186174U 4115 1

3 8-170158U 4125 1F

3 8-170158U 4115 1F
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Narożne szafki dolne

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Naro¿ne szafki dolneIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.Wykonanie lewe

Narożna szafka dolna z szufladą
z gładką płytą do zabudowy i osłoną luzem szer. 50 mm,
w kolorze frontu do zabudowy szafek dolnych 
1 szuflada 
1 drzwi rozwierne szer. 500 mm 
2 wysuwane półki obrotowe z tw. szt.

Wymiar planowany 1150 x 650 mm 
szer. korpusu 1000 mm 

Możliwe wysunięcie do przodu w celu kompensacji
wymiarów.
(Min. wymiary powierzchni ustawienia: 1090 x 600 mm)

W rozwiązaniach z zaplanowaną na końcu zmywarką
osłona narożna dostarczana jest z elementem ścianki
korpusu.

L/P1150

Narożna szafka dolna z szufladą
jak wyżej, jednak 
2 drewniane półki obrotowe z relingiem metalowym

Wymiar planowany 1150 x 650 mm 
szer. korpusu 1000 mm 

Możliwe wysunięcie do przodu w celu kompensacji
wymiarów.
(Min. wymiary powierzchni ustawienia: 1090 x 600 mm)

W rozwiązaniach z zaplanowaną na końcu zmywarką
osłona narożna dostarczana jest z elementem ścianki
korpusu.

L/P1150

Naro¿ne szafki dolneIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.Wykonanie lewe

Narożna szafka dolna
z gładką płytą do zabudowy i osłoną luzem szer. 50 mm
w wykonaniu jak front lub w kolorze frontu do zabudowy
szafek dolnych 
1 drzwi rozwierne szer. 500 mm
2 w pełni wysuwane półki obrotowe LeMans

Wymiar planowany 1150 x 650 mm 
Wymiar planowany nie może być mniejszy niż 1150.
(szer. korpusu 1000 mm) 

Możliwe wysunięcie do przodu w celu kompensacji
wymiarów.
(Min. wymiary powierzchni ustawienia: 1150 x 600 mm)

W rozwiązaniach z zaplanowaną na końcu zmywarką
osłona narożna dostarczana jest z elementem ścianki
korpusu.

L/P1150

Naro¿ne szafki dolneIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.Wykonanie lewe

Narożna szafka dolna
z gładką płytą do zabudowy i osłoną luzem szer. 50 mm
w wykonaniu jak front lub w kolorze frontu do zabudowy
szafek dolnych 
1 szuflada
1 drzwi rozwierne szer. 500 mm
2 w pełni wysuwane półki obrotowe LeMans

Wymiar planowany 1150 x 650 mm 
Wymiar planowany nie może być mniejszy niż 1150.
(szer. korpusu 1000 mm) 

Możliwe wysunięcie do przodu w celu kompensacji
wymiarów.
(Min. wymiary powierzchni ustawienia: 1150 x 600 mm)

W rozwiązaniach z zaplanowaną na końcu zmywarką
osłona narożna dostarczana jest z elementem ścianki
korpusu.

L/P1150

3.10

wys. 723 mm

Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

346332324316305

332318310302291

223209201193182

173159151143132

3 1110373362U 4115 6LM

3 8-359347U 4115 LM

3 1110250239U 4115 6R

3 1110200189U 4115 6
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Szafki dolne ze ściętym bokiem

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki dolne ze œciêtym bokiemIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna ze ściętym bokiem
glębokość 560/372 mm 
1 szuflada z wysokim frontem
z 2 przestawnymi zawieszanymi koszami metalowymi 

Pozycja montażowa uchwytu tylko pozioma

Elementy druciane w kolorze srebrno-szarym 

Otwierane w prawo = prowadnica po lewej 
Otwierane w lewo = prowadnica po prawej

Wymiar planowany z płytą 290 mm
Wymiar planowany ze ścianką boczną 275 mm

L/P250

Szafki dolne ze œciêtym bokiemIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna ze ściętym bokiem
gł. 560/372 mm 
1 drzwi rozwierne 
2 półki przestawne

Wymiar planowany z płytą 290 mm
Wymiar planowany ze ścianką boczną 275 mm

L/P250

3.11

wys. 723 mm

Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

1121051019793

186179175171167

3 8-124119VU 3025

- 322198193UVA25
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Szafki dolne do zabudowy sprzętu AGD

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki dolne do zabudowy sprzêtu AGDIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka do zabudowy kuchenki
Ze stałą osłoną frontową i listwami bocznymi luzem 
Wymiary wnęki:
wys. 599 mm,
max. szer. 568 mm, gł. 550 mm.

Należy podać typ kuchenki

Do zastosowania tylko między dwiema szafkami
dolnymi.
Na końcu ciągu kuchennego zamówić dodatkowo
ST 3 lub wykorzystać UB 7060.

W przypadku frontów foliowanych komplet listew do
osłony cieplnej dostarczamy bez dopłaty..

600

Szafki dolne do zabudowy sprzêtu AGDIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna do zabudowy kuchenki
Otwierana osłona frontowa, za nią schowek na blachy 
Wymiary wnęki:
wys. 599 mm,
max. szer. 568 mm, gł. 550 mm

Należy podać typ kuchenki

W przypadku frontów foliowanych komplet listew do
osłony cieplnej dostarczamy bez dopłaty..

600

Szafki dolne do zabudowy sprzêtu AGDIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna do zabudowy kuchenki
Wymiary wnęki:
wys. 599 mm,
max. szer. 568 mm, gł. 550 mm
1 szuflada z systemem Servosoft

Należy podać typ kuchenki

W przypadku frontów foliowanych komplet listew do
osłony cieplnej dostarczamy bez dopłaty..

600

Szafki dolne do zabudowy sprzêtu AGDIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna do zabudowy kuchenki
Wymiary wnęki:
wys. 599 mm,
max. szer. 568 mm, gł. 550 mm
1 schowek w cokole

Dostępna tylko z cokołem o wysokości 100 i 150 mm

W przypadku frontów foliowanych komplet listew do
osłony cieplnej dostarczamy bez dopłaty..

600

3.12

wys. 723 mm

Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

11010710510398

9390878481

7976737067

3735333128

- --117113UC 7060

- 6-9896UA 7060

3 6-8482UB 7060

- --4340UF 7060
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Szafki dolne do zabudowy sprzętu AGD

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki dolne do zabudowy sprzêtu AGDIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna do zabudowy płyty grzewczej z
własnym sterowaniem
1 osłona cieplna
1 szuflada
1 drzwi rozwierne
1 półka przestawna

Maksymalna wysokość montażowa płyty grzewczej pod
blatem roboczym: 20 mm.

L/P600

Szafki dolne do zabudowy sprzêtu AGDIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna do zabudowy płyty grzewczej z
własnym sterowaniem
1 osłona cieplna
3 szuflady
1 szuflada z wysokim frontem

Maksymalna wysokość montażowa płyty grzewczej pod
blatem roboczym: 20 mm.

600

Szafki dolne do zabudowy sprzêtu AGDIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna do zabudowy płyty grzewczej z
własnym sterowaniem
1 osłona cieplna
1 szuflada
2 szuflady z wysokim frontem

Maksymalna wysokość montażowa płyty kuchennej pod 
blatem roboczym: 20 mm.

Szafka o szer. 800 i 900 mm niedostępna w programie
IP 6700.

600
800
900

Szafki dolne do zabudowy sprzêtu AGDIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka do zabudowy płyty grzewczej ze stałą
osłoną wewnętrzną
1 stała osłona wewnętrzna
1 drzwi rozwierne 
wyjmowana półka oddzielająca 
1 półka przestawna

L/P400
L/P450
L/P500
L/P600

Szafki dolne do zabudowy sprzêtu AGDIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka do zabudowy płyty grzewczej ze stałą
osłoną wewnętrzną
1 drzwi rozwierne
1 stała osłona wewnętrzna 
1 szuflada wewnętrzna

W przypadku planowania szafki tego typu przy ścianie,
należy zapewnić możliwość rozwarcia drzwi do
pełnych 90° (uwzględnić odległość uchwytu)

L/P450
L/P500
L/P600

Szafki dolne do zabudowy sprzêtu AGDIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna do zabudowy płyty grzewczej ze
zintegrowanym panelem sterowania
1 stała osłona frontowa 
1 półka pośrednia 
1 drzwi rozwierne 
1 półka przestawna

Wycięcie na panel sterowania wykonuje użytkownik

L/P600

Szafki dolne do zabudowy sprzêtu AGDIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna do wbudowania płyty grzewczej
ze zintegrowanym panelem sterowania
1 stała osłona frontowa 
1 szuflada 
1 drzwi wys. 429 mm 

Wycięcie na panel sterowania wykonuje klient we
własnym zakresie

L/P600

3.13

wys. 723 mm

Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

1391151049381

10287817569

12811510910396
1191081029790
115103989387

10287817569
9179746963
8977716562
8775696461

227203194185174
224200191182171
184163156150138

198172162152140

135119113107101

3 1110158150U 7060 11

3 6-113109U 7060

3 810143137UKIS60
3 810130126UKIS50
3 810125121UKIS45

3 8-113109U 7060 30
3 8-9996U 7050 30
3 8-9794U 7045 30
3 8-9592U 7040 30

- 3342254243UK 8090
- 2742251240UK 8080
- 1830205196UK 8060

- 2440216209UK 6060

3 1210144140UK 1060
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Szafki dolne do zabudowy sprzętu AGD

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki dolne do zabudowy sprzêtu AGDIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna do zabudowy płyty grzewczej ze
zintegrowanym panelem sterowania
1 stała osłona frontowa
2 szuflady 
1 szuflada z wysokim frontem

Wycięcie na panel sterowania wykonuje użytkownik.

450
500
600

Szafki dolne do zabudowy sprzêtu AGDIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna do zabudowy płyty grzewczej ze
zintegrowanym panelem sterowania
1 stała osłona frontowa
1 półka oddzielająca, wyjmowana 
2 szuflady z wysokim frontem 

Wycięcie na panel sterowania wykonuje się w czasie
montażu.

Szafka o szer. 800 i 900 mm niedostępna w programie
IP 6700.

450
500
600
800
900

Szafki dolne do zabudowy sprzêtu AGDIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna do zabudowy płyty grzewczej z
własnym sterowaniem z systemem Servosoft
1 osłona cieplna
2 szuflady z wysokim frontem

Dostępna w następujących programach:
IP 1200, IP 2200, IP 2800, IP 3100, IP 3700,
IP 4500, IP 6300, IP 6500

Maksymalna wysokość montażowa płyty kuchennej pod 
blatem roboczym: 20 mm.

900

Szafki dolne do zabudowy sprzêtu AGDIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna do wbudowania płyty grzewczej
z własnym sterowaniem z szufladą
wewnętrzną
1 szuflada z wysokim frontem
1 osłona cieplna
1 szuflada wewnętrzna 

Maksymalna wysokość montażowa płyty kuchennej pod 
blatem roboczym: 20 mm.

600

Szafki dolne do zabudowy sprzêtu AGDIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna do wbudowania płyty grzewczej
z własnym sterowaniem
1 szuflada
1 osłona cieplna
1 szuflada z wysokim frontem

Maksymalna wysokość montażowa płyty kuchennej pod 
blatem roboczym: 20 mm.

600

3.14

wys. 723 mm

Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

164145139134125

160142136131120

259235226217206

213189180171160
211187178169158
150129122116104
142126118111102
137123115108101

158137130124112
150134126119110
145131123116109

- 1220183175UKSAH60

- 620179171UKAHIS60

- 22--275UK2AH 90

- 2232240229U 7090 2
- 1832238227U 7080 2
- 1220171162U 7060 2
- 1020159152U 7050 2
- 1020156148U 7045 2

- 1830179170U 7060 16
- 1530167160U 7050 16
- 1530164156U 7045 16
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Szafki dolne do zabudowy sprzętu AGD

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki dolne do zabudowy sprzêtu AGDIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna do wbudowania płyty grzewczej
z własnym sterowaniem z szufladą
wewnętrzną
1 szuflada
1 osłona cieplna
1 szuflada z wysokim frontem
1 szuflada wewnętrzna

Maksymalna wysokość montażowa płyty kuchennej pod 
blatem roboczym: 20 mm.

600

Szafki dolne do zabudowy sprzêtu AGDIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna do zabudowy płyty kuchennej
z własnym sterowaniem wys. 579 mm
1 osłona cieplna
2 szuflady z wysokim frontem

Maksymalna wysokość montażowa płyty kuchennej pod 
blatem roboczym: 20 mm.

Szafka o szer. 800 i 900 mm niedostępna w programie
IP 6700.

600
800
900

Szafki dolne do zabudowy sprzêtu AGDIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna do zabudowy kuchenki
mikrofalowej
Wymiary wnęki:
wys. 452 mm,
max. szer. 568 mm, gł. 550 mm 
1 szuflada z wysokim frontem (front łączony na kołki)

600

Szafki dolne do zabudowy sprzêtu AGDIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna do zabudowy płyty kuchennej z
własnym sterowaniem i lodówki
1 drzwi rozwierne ze zintegrowaną kratką wentylacyjną
1 osłona cieplna
wnęka: 580 mm

Pozycja montażowa uchwytu- tylko pionowa

Dostępna w następujących programach:
IP 1200, IP 2200, IP 2800, IP 3100, IP 3400,
IP 4500, IP 4940, IP 6300, IP 6500

W cokole należy koniecznie zamontować kratkę
wentylacyjną należącą do wyposażenia!

L/P600

Szafki dolne do zabudowy sprzêtu AGDIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna do zabudowy urządzeń
1 drzwi rozwierne

wymiary wnęki:
wys. 580 mm, szer. 567 mm

W cokole należy koniecznie zamontować kratkę
wentylacyjną należącą do wyposażenia!

L/P600

3.15

wys. 723 mm

Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

9583787367

134122117112106

112102969184

213190181173162
207185176168157
169149143137126

183162155149142

- 8-9897U 5060

- 8-137136UK 5060

- 610118116UG 7060

- 2232240229UNK 8090
- 1832234223UNK 8080
- 1220190181UNK 8060

- 1220204195UKSAHIS60
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Szafki pod zlewozmywak

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki pod zlewozmywakIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna pod zlewozmywak
na 1 komorę
1 osłona wewnętrzna
1 drzwi rozwierne

L/P450
L/P500
L/P600

Szafka dolna pod zlewozmywak
jak wyżej, jednak 
z pełną ścianką tylną

L/P450
L/P500
L/P600

Szafki pod zlewozmywakIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna pod zlewozmywak
na 2 komory 
2 drzwi rozwiernych

900
1000

Szafka dolna pod zlewozmywak
jak wyżej, jednak 
z pełną ścianką tylną

900
1000

Szafki pod zlewozmywakIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna pod zlewozmywak
na 1 komorę 
1 stała osłona frontowa 
1 drzwi rozwierne

L/P400
L/P450
L/P500
L/P600

Szafka dolna pod zlewozmywak
jak wyżej, jednak 
z pełną ścianką tylną

L/P400
L/P450
L/P500
L/P600

Szafki pod zlewozmywakIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna pod zlewozmywak
na 2 komory 
2 stałe osłony frontowe 
2 drzwi rozwiernych

800
900

1000
1200

Szafka dolna pod zlewozmywak
jak wyżej, jednak 
z pełną ścianką tylną (wyjmowaną)

800
900

1000

3.16

wys. 723 mm

Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

13611610810192
1341141069991
1331131059890

14212211410798
1311111039687
1291091019486
1281081009385

9279746963
7872686561
7470666359
7164626158

9077726761
7670666359
7268646157
6962605956

1341141069990
1321121049789

1311111039687
1291091019486

9279746963
7872686561
7470666359

9077726761
7670666359
7268646157

6 12-159149SPH 3100
6 12-154146SPH 3090
6 12-152144SPH 3080

6 12-165155SP 3120
6 12-154144SP 3100
6 12-149141SP 3090
6 12-147139SP 3080

3 6-9795SPH 3060
3 6-8984SPH 3050
3 6-8379SPH 3045
3 6-8177SPH 3040

3 6-9593SP 3060
3 6-8782SP 3050
3 6-8177SP 3045
3 6-7975SP 3040

6 12-157147SPH 3100 30
6 12-152144SPH 3090 30

6 12-154144SP 3100 30
6 12-149141SP 3090 30

3 6-9795SPH 3060 30
3 6-8984SPH 3050 30
3 6-8379SPH 3045 30

3 8-9593SP 3060 30
3 8-8782SP 3050 30
3 8-8177SP 3045 30
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Szafki pod zlewozmywak

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki pod zlewozmywakIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.Wykonanie prawe

Szafka dolna pod zlewozmywak
na 1 komorę
1 szuflada 
1 stała osłona frontowa 
2 drzwi rozwiernych

900
900

1000
1000

Szafki pod zlewozmywakIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna pod zlewozmywak
na 1 komorę 
1 stała osłona frontowa
2 szuflada z wysokim frontem
górna szuflada po środku z wycięciem
na odpływ szer. ok. 580 mm , gł. ok. 325 mm

Niedostępna w programie IP 6700.

900

Szafki pod zlewozmywakIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna pod zlewozmywak
z własnym sterowaniem z systemem Servosoft
na 1 komorę
2 szuflada z wysokim frontem
górna szuflada po środku z wycięciem
na odpływ szer. ok. 580 mm , gł. ok. 325 mm

Dostępna w następujących programach:
IP 1200, IP 2200, IP 2800, IP 3100, IP 3700,
IP 4500, IP 6300, IP 6500

900

Szafki pod zlewozmywakIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna pod zlewozmywak
na 1 komorę
1 osłona wewnętrzna
1 szuflada z wysokim frontem

450
500
600

Szafki pod zlewozmywakIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna pod zlewozmywak
na 1 komorę
1 stała osłona frontowa 
1 szuflada z wysokim frontem

450
500
600

Szafki pod zlewozmywakIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna do zabudowy zlewozmywaka
z systemem servosoft
na 1 komorę
1 osłona wewnętrzna
1 szuflada z wysokim frontem z koszem na śmieci do
sortowania odpadów

z 3 pojemnikami na śmieci 
o pojemności:
1 pojemnik 18 l
2 pojemniki 8 l

Odległośc od dolnej krawędzi korpusu do górnej
krawędzi pojemnika na śmieci wynosi ok. 350 mm.

600

3.17

wys. 723 mm

Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

187175169165159

9689868481
8983817976
7873706866

9286838178
8680777573
7469666563

265241232223212

243219210201190

14512311410697
14512311410697
14111911010294
14111911010294

- 6-197190SPAM60

- 51010197SPBA60
- 5109491SPBA50
- 5108279SPBA45

- 6109794SPA60
- 5109087SPA50
- 5107875SPA45

- 22--281SP2A 90

- 2232270259SP 8090 2

6 1710170159SP 1100 L
6 1710170159SP 1100 R
6 1710164154SP 1090 L
6 1710164154SP 1090 R
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Szafki pod zlewozmywak

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki pod zlewozmywakIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna do zabudowy zlewozmywaka
z systemem servosoft
1 stała osłona frontowa 
1 szuflada z wysokim frontem z koszem na śmieci do
sortowania odpadów

z 3 pojemnikami na śmieci 
o pojemności:
1 pojemnik 18 l
2 pojemniki 8 l

Odległośc od dolnej krawędzi korpusu do górnej
krawędzi pojemnika na śmieci wynosi ok. 350 mm.

600

Szafki pod zlewozmywakIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna pod zlewozmywak
na 1 komorę
1 stała osłona frontowa 
1 front luzem bez otworów pod uchwyt
1 uchwyt

Do zabudowy wysuwanego systemu sortowania
odpadów przez użytkownika.

600

Szafki pod zlewozmywakIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.Wykonanie lewe

Narożna szafka dolna pod zlewozmywak
z gładką płytą do zabudowy o szer. 400 mm
i osłoną luzem szer. 50 mm, w wykonaniu jak
front i w kolorze frontu, do zabudowy szafek dolnych 
1 stała osłona frontowa  
1 drzwi rozwierne szer. 600 mm

Wymiar planowany 1250 x 650 mm 
szer. korpusu 1000 mm 

Możliwe wysunięcie do przodu w celu kompensacji
wymiarów.
(Min. wymiary powierzchni ustawienia: 1190 x 600 mm)

Niemożliwy montaż pojemników na śmieci 
ZA 40 i ZA 451.

W rozwiązaniach z zaplanowaną na końcu zmywarką
osłona narożna dostarczana jest z elementem ścianki
korpusu.

L/P1250

Narożna szafka dolna pod zlewozmywak
jak wyżej, jednak 
z pełną ścianką tylną

Wymiar planowany 1250 x 650 mm 
szer. korpusu 1000 mm 

Możliwe wysunięcie do przodu w celu kompensacji
wymiarów.
(Min. wymiary powierzchni ustawienia: 1190 x 600 mm)

Niemożliwy montaż pojemników na śmieci 
ZA 40 i ZA 451.

W rozwiązaniach z zaplanowaną na końcu zmywarką
osłona narożna dostarczana jest z elementem ścianki
korpusu.

L/P1250

3.18

wys. 723 mm

Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

151133124116106

148130121113103

9582777266

191178173168162

3 6-168161SPH 4120 51

3 6-165158SP 4120 51

- 6-10098SPO 2060

- 6-201194SP 8060 3
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Szafki pod zlewozmywak

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki pod zlewozmywakIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.Wykonanie lewe

Narożna szafka dolna pod zlewozmywak
z gładką płytą do zabudowy i osłoną luzem o szer.
50 mm, w kolorze frontu, do zabudowy szafek dolnych 
1 stała osłona frontowa 
1 drzwi rozwierne szer. 500 mm

Wymiar planowany 1150 x 650 mm
szer. korpusu 1000 mm 

Możliwe wysunięcie do przodu w celu kompensacji
wymiarów.
(Min. wymiary powierzchni ustawienia: 1090 x 600 mm)

Niemożliwy montaż pojemników na śmieci 
ZA 40 i ZA 451.

W rozwiązaniach z zaplanowaną na końcu zmywarką
osłona narożna dostarczana jest z elementem ścianki
korpusu.

L/P1150

Narożna szafka dolna pod zlewozmywak
jak wyżej, jednak 
z pełną ścianką tylną

Wymiar planowany 1150 x 650 mm
szer. korpusu 1000 mm 

Możliwe wysunięcie do przodu w celu kompensacji
wymiarów.
(Min. wymiary powierzchni ustawienia: 1090 x 600 mm)

Niemożliwy montaż pojemników na śmieci 
ZA 40 i ZA 451.

W rozwiązaniach z zaplanowaną na końcu zmywarką
osłona narożna dostarczana jest z elementem ścianki
korpusu.

L/P1150

Szafki pod zlewozmywakIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Narożna szafka dolna pod zlewozmywak
z gładką płytą do zabudowy o szer. 400 mm
i osłoną luzem
szer. 50 mm, w wykonaniu jak front i w kolorze frontu,
do zabudowy szafek dolnych 
1 drzwi rozwierne szer. 600 mm

Z niedzielonymi drzwiami rozwiernymi
i niedzieloną ścianką tylną

Wymiar planowany 1250 x 650 mm 
szer. korpusu 1000 mm 

Możliwe wysunięcie do przodu w celu kompensacji
wymiarów.
(Min. wymiary powierzchni ustawienia: 1190 x 600 mm)

Niemożliwy montaż pojemników na śmieci 
ZA 40 i ZA 451.

W rozwiązaniach z zaplanowaną na końcu zmywarką
osłona narożna dostarczana jest z elementem ścianki
korpusu.

L/P1250

3.19

wys. 723 mm

Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

151133124116106

137126119112104

134123116109101

3 6-168161SPH 4120 30

3 6-160150SPH 4115 1

3 6-157147SP 4115 1
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Szafki pod zlewozmywak, Sortownik odpadów

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki pod zlewozmywakIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Narożna szafka dolna pod zlewozmywak
z gładką płytą do zabudowy i osłoną luzem o szer.
50 mm, w kolorze frontu, do zabudowy szafek dolnych 
1 drzwi rozwierne szer. 500 mm

Z niedzielonymi drzwiami rozwiernymi

Wymiar planowany 1150 x 650 mm
szer. korpusu 1000 mm 

Możliwe wysunięcie do przodu w celu kompensacji
wymiarów.
(Min. wymiary powierzchni ustawienia: 1090 x 600 mm)

Niemożliwy montaż pojemników na śmieci 
ZA 40 i ZA 451.

W rozwiązaniach z zaplanowaną na końcu zmywarką
osłona narożna dostarczana jest z elementem ścianki
korpusu.

L/P1150

Szafki pod zlewozmywakIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Narożna szafka dolna pod zlewozmywak
z gładką płytą do zabudowy o szer. 400 mm
i osłoną luzem
szer. 50 mm, w wykonaniu jak front i w kolorze frontu,
do zabudowy szafek dolnych 
1 drzwi rozwierne szer. 500 mm

Z niedzielonymi drzwiami rozwiernymi
i niedzieloną ścianką tylną

Wymiar planowany 1150 x 650 mm 
szer. korpusu 1000 mm 

Możliwe wysunięcie do przodu w celu kompensacji
wymiarów.
(Min. wymiary powierzchni ustawienia: 1090 x 600 mm)

Niemożliwy montaż pojemników na śmieci 
ZA 40 i ZA 451.

W rozwiązaniach z zaplanowaną na końcu zmywarką
osłona narożna dostarczana jest z elementem ścianki
korpusu.

L/P1150

Szafki pod zlewozmywakIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Narożna szafka dolna pod zlewozmywak
1 stała osłona frontowa 
1 drzwi rozwierne szer. 400 mm 

listwy narożne w kolorze korpusu

Przeznaczona do wbudowania zlewozmywaków
narożnych

Pasujący narożny blaty roboczy PLR/PLS 4390 60

Ze względu na łączenie blatu roboczego niemożliwa
zabudowa szafki z kuchenką.

Niemożliwy montaż pojemników na śmieci 
ZA 40 i ZA 451.

Minimalna szerokość drzwi wejściowych - 780 mm,
szafkę można jednak zdemontować na miejscu.

L/P900

Sortownik odpadówIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna z systemem sortowania odpadów
i funkcją Servosoft
2 szuflady
1 szuflada z wysokim frontem (łączona na kołki)
2 pojemniki na odpady

300

3.20

wys. 723 mm

Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

253226221216202

172154151148135

137126119112104

134123116109101

- 9-283271U 8030 13

3 6-192184SP 4390

3 6-160150SPH 4115 30

3 8-157147SP 4115 30
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Sortownik odpadów

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Sortownik odpadówIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna z systemem sortowania odpadów
i funkcją Servosoft
1 szuflada z wysokim frontem (łączona na kołki)
2 pojemniki na odpady 
1 szuflada z wysokim frontem

300

Sortownik odpadówIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna z systemem sortowania odpadów
1 szuflada
1 szuflada z wysokim frontem z systemem sortowania
odpadów

2 pojemniki 26-litrowe
2 pojemniki 10-litrowe

600

3.21

wys. 723 mm

Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

302268264260242

223196191186172

- 12-324316UA 1060 13

- 6-253241U 8030 19
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Płyty dekoracyjne i płyty frontowe

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

P³yty dekoracyjne i p³yty frontoweIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Płyta dekoracyjna do urządzeń do zabudowy
maks. wielkość:
wys. 1250 mm, szer. 597 mm

W zamówieniu podać koniecznie wielkość płyty
dekoracyjnej

Dostępna w następujących programach:
IP 1200, IP 2200

P³yty dekoracyjne i p³yty frontoweIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Płyta frontowa
do zintegrowanych zmywarek do zabudowy dolnej

Podać typ urządzenia

450
600

P³yty dekoracyjne i p³yty frontoweIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Płyta frontowa
do w pełni zintegrowanych zmywarek do
zabudowy dolnej
z łączonym na kołki frontem

Podać typ urządzenia

450
600

P³yty dekoracyjne i p³yty frontoweIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Płyta frontowa
do w pełni zintegrowanych zmywarek do
zabudowy dolnej

Podać typ urządzenia

450
600

P³yty dekoracyjne i p³yty frontoweIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Drzwi szafki dolnej z listwą odbojową
Do zintegrowanych chłodziarko-zamrażarek do
zabudowy dolnej

Podać typ urządzenia

L/P600

P³yty dekoracyjne i p³yty frontoweIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Drzwi szafki dolnej bez listwy odbojowej
Do zintegrowanych chłodziarko-zamrażarek do
zabudowy dolnej

Podać typ urządzenia

L/P600

P³yty dekoracyjne i p³yty frontoweIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Płyta frontowa
do w pełni zintegrowanych pralek do zabudowy dolnej

Podać typ urządzenia

L/P600

3.22

wys. 723 mm

Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

3933302824

3931292824

4941383632

3933302824
3730272522

4640373531
4437343229

3427252320
3024222017

---2420

- 8-5145TUW 3060 34

- 8-5145TUK 3060 9

- 8-5955TUK 3060

- 6-5145TUB 3060 5
- 5-4441TUB 3045 5

- 6-5852TUB 3060 10
- 5-5148TUB 3045 10

- --4640TUB 1060
- --3935TUB 1045

- ----DB 5050
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Regały o gł. 560 mm

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Rega³y o g³. 560 mmIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Regał dolny z półkami na tace lub
ścierki
gł. półki: 520 mm

Wykonanie z materiału korpusu

150

Rega³y o g³. 560 mmIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Regał dolny
2 półki przestawne 

Wykonanie z materiału korpusu

Należy podać wymaganą szerokość (150-600 mm).

Rega³y o g³. 560 mmIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Regał dolny ze ściętym bokiem
gł. 560/372 mm 
2 półki przestawne 

Wykonanie z materiału korpusu

Wymiar planowany z płytą: 290 mm
Wymiar planowany ze ścianką boczną: 275 mm

L/P250

Rega³y o g³. 560 mmIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Regał kończący
1 stała półka

Wykonanie z materiału korpusu

Wymiar planowany z płytą 290 mm
Wymiar planowany ze ścianką boczną 275 mm

L/P250

3.23

wys. 723 mm

Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

7979797979

8181818181

110110110110110

6767676767

- --7979ARU 3025

- --8181VUR 3025

- --110110UR 9000 V

- --6767URH 9015

szer. 150-600 mm
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Regały o gł. 326 mm, Szafki dolne witrynowe

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Rega³y o g³. 326 mmIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Regał dolny
2 półki przestawne 

Wykonanie z materiału korpusu

Przy ustawieniu na końcu ciągu kuchennego zamówić
dodatkowo ST 3 / ST 31.

300

Rega³y o g³. 326 mmIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Regał dolny
2 półki przestawne 

Wykonanie z materiału korpusu
Należy podać wymaganą szerokość (150-600 mm).

Przy ustawieniu na końcu ciągu kuchennego zamówić
dodatkowo ST 3 / ST 31.

Rega³y o g³. 326 mmIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Regał dolny na butelki
5 przegródek na butelki 

Wykonanie z materiału korpusu

Przy ustawieniu na końcu ciągu kuchennego zamówić
dodatkowo ST 3 / ST 31.

150

Rega³y o g³. 326 mmIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Nowoczesna skrzynka drewniana do dolnego
regału o szer. 150 mm
wys. 122 mm, szer. 116 mm,
gł. 300 mm 
Wykonanie: lity buk

pasuje do:
UR 3015 6, URL 3015 6

116

Rega³y o g³. 326 mmIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Regał dolny
6 przegródek na butelki
i 1 jedna duża przegródka 

Wykonanie z materiału korpusu

Przy ustawieniu na końcu ciągu kuchennego zamówić
dodatkowo ST 3 / ST 31.

300

Szafki dolne witrynoweIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna witrynowa z drzwiami
meblowymi
1 drzwi rozwierne 
2 półki przestawne

Nóżki cokołowe dostarczane są luzem.

L/P300
L/P400
L/P450
L/P500
L/P600

Szafki dolne witrynoweIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna witrynowa
z drzwiami przeszklonymi
1 drzwi rozwierne przeszklone
2 przestawne półki szklane

Pozycja montażowa uchwytu pionowa

Szafka wewnątrz w kolorze białym

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów

Nóżki cokołowe dostarczane są luzem.

L/P450
L/P500
L/P600

3.24

wys. 723 mm

Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 326 mm

11810910710597
11310410210194
1101021009992

8579757264
8074706760
7671686558
7469666356
6965625951

7373737373

2222222222

6969696969

7676767676

6464646464

3 8-133127UT 4060 20
3 8-127121UT 4050 20
3 8-123118UT 4045 20

3 8-10093UT 4060
3 8-9488UT 4050
3 8-8983UT 4045
3 8-8681UT 4040
3 8-8377UT 4030

- --7373UR 3030 6

- --2222SCH 3015

- --6969UR 3015 6

- --7676UR 3000 V

- --6464UR 3030

szer. 150-600 mm
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Szafki dolne witrynowe

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki dolne witrynoweIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna witrynowa z drzwiami
przeszklonymi z ramą w kolorze aluminium
1 drzwi rozwierne przeszklone
z ramą w kolorze aluminium ze szkłem mlecznym
(niezależne od programu)
2 przestawne półki szklane

Pozycja montażowa uchwytu tylko pionowa

Szafka wewnątrz w kolorze białym

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

Kombinacja z uchwytem nr 694 nie jest możliwa.

Nóżki cokołowe dostarczane są luzem.

L/P450
L/P500
L/P600

Szafki dolne witrynoweIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna witrynowa z drzwiami
przeszklonymi
1 drzwi rozwierne przeszklone z ramą z prawdziwego
aluminium i szybą mleczną
2 przestawne półki szklane

Pozycja montażowa uchwytu tylko pionowa

Szafka wewnątrz w kolorze białym

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

Uchwyt: uchwyt relingowy nr 680

Nóżki cokołowe dostarczane są luzem.

L/P450
L/P500
L/P600

3.25

wys. 723 mm

Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 326 mm

152152152152152
148148148148148
145145145145145

102102102102102
9999999999
9797979797

3 --152152VG60 WA
3 --148148VG50 WA
3 --145145VG45 WA

3 8-102102UT 4060 22
3 8-9999UT 4050 22
3 8-9797UT 4045 22
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Osłony

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Os³onyIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.BLU 3000

BLU 3000

BLU 3010

BLU 3010

BLU 3310

Osłona do szafek dolnych
bez cokołu, wys. 723 mm 
montaż pomiędzy szafkami dolnymi

Wykonanie z materiału na front
z boku z prostą krawędzią

Osłona do szafek dolnych
bez cokołu, wys. 723 mm 
montaż pomiędzy ścianą i powierzchnią boczną korpusu

Wykonanie z materiału na front
od strony ściany z prostą krawędzią

Z możliwością dopasowania 

Osłona do szafek dolnych
bez cokołu, wys. 723 mm 

Wykonanie z materiału korpusu

100
200
300

Os³onyIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Osłona narożna do szafek dolnych
bez cokołu, wys. 723 mm 

Wykonanie z materiału korpusu
do naroża 600 x 600 mm 

Osłona narożna do szafek dolnych
bez cokołu, wys. 723 mm

Wykonanie z materiału na front
do naroża 650 x 650 mm 

Osłona narożna do szafek dolnych
jak wyżej, jednak 
Z elementami ścianki korpusu w przypadku
zaplanowania zmywarki zabudowanej przy osłonie.

3.26

wys. 723 mm

Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

2726252421

2726252421

1212121212

1616161616
1313131313
1010101010

2523222118

2019181714

2221201917

2019181714

- --3129BUE 3005 1

- --3129BUE 3005

- --1212BUE 3000

- --1616BLU 3330
- --1313BLU 3320
- --1010BLU 3310

- --2827BLU 3020

- --2221BLU 3010

- --2624BLU 3200

- --2221BLU 3000

szer. 101-200 mm

szer. 75-100 mm

szer. 101-200 mm

szer. 63-100 mm
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Osłony

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Os³onyIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Wymiary osłony w mm:
A-B=C

Osłona narożna do szafek dolnych
bez cokołu, wys. 723 mm

Wymiary podane są od jednego do drugiego naroża
korpusu 
szer. boku: 40-191 mm 

Wykonanie z materiału na front

Boki o szer. poniżej 60 mm wykonane są z materiału
korpusu.

Osłona narożna do szafek dolnych
jak wyżej, jednak 
z elementami ścianki korpusu w przypadku
zaplanowania zmywarki zabudowanej przy osłonie.

Boki o szer. poniżej 60 mm wykonane są z materiału
korpusu.

Os³onyIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Osłona narożna do szafek dolnych pod
kątem 135°
bez cokołu, wys. 723 mm,
prawo- i lewostronna

Wykonanie w kolorze korpusu

L/P

L/P

Osłona narożna do szafek dolnych pod
kątem 135°
do planowania osłony 135° w wolnym pomieszczeniu

zastosowanie pojedyncze

Wykonanie w kolorze korpusu

Wymiar planowany 259 x 259 mm
do naroża 1050 x 1050 mm
lub 900 x 900 mm

Do rozwiązań narożnych stosować osłony narożne
ALU 1105 lub ALU 4390.

L/P

Os³onyIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Osłona do boku szafki dolnej
bez cokołu, wys. 723 mm do ściany

Wykonanie z materiału korpusu

W przypadku głębszych płyt zamówić osobno
cokół SO 151.

Os³onyIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Osłona boczna
do obłożenia stojących na zewnątrz regałów lub
urządzeń elektrycznych

Wykonanie z materiału korpusu

W przypadku zastosowania osłony ST 3 / ST 31
blat roboczy musi być szerszy o 20 mm na każdą
osłonę.

16

16

3.27

wys. 723 mm

Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

2626262626

1717171717

1515151515

1313131313

1111111111

1111111111

1111111111

1111111111

3633313026

3230282723

3633313026

3230282723

- --2626ST 31

- --1717ST 3

- --1515BLU 5030

- --1313BLU 5020

- --1111BLU 5010

- --1111ALU 1135

- --1111ALU 1105

- --1111ALU 4390

- --4139BUE 3020 1

- --3735BUE 3010 1

- --4139BUE 3020

- --3735BUE 3010

gł. 860 mm

gł. 560 mm

szer. 201-300 mm

szer. 101-200 mm

szer. 100 mm

Wymiar planowany
1050 x 1050 mm

Wymiar planowany
900 x 900 mm

szer. boku
40-191 mm

szer. boku
40-130 mm

szer. boku
40-191 mm

szer. boku
40-130 mm
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Szafki dolne, Narożne szafki dolne

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki dolneIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna
1 drzwi rozwierne 
2 półki przestawne

L/P300
L/P400
L/P450
L/P500
L/P600

Szafki dolneIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna
3 szuflady z wysokim frontem

Szafka o szer. 900 mm niedostępna w programie
IP 6700

450
500
600
900

Szafki dolneIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna
1 szuflada 
1 drzwi rozwierne 
2 półki przestawne

L/P300
L/P400
L/P450
L/P500
L/P600

Naro¿ne szafki dolneIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.Wykonanie lewe

Narożna szafka dolna
z gładką płytą do zabudowy 500 mm i osłoną luzem
szer. 50 mm, w kolorze frontu 
do zabudowy szafek dolnych
1 drzwi rozwierne szer. 500 mm 
2 wysuwane półki obrotowe z tw. szt.

Wymiar planowany 1150 x 650 mm
szer. korpusu 1000 mm 

Możliwe wysunięcie do przodu w celu kompensacji
wymiarów.
(Min. wymiary powierzchni ustawienia: 1090 x 600 mm)

W rozwiązaniach z zaplanowaną na końcu zmywarką
osłona narożna dostarczana jest z elementem ścianki
korpusu.

L/P1150

Narożna szafka dolna
jak wyżej, jednak 
2 drewniane półki obrotowe z relingiem metalowym

Wymiar planowany 1150 x 650 mm
szer. korpusu 1000 mm 

Możliwe wysunięcie do przodu w celu kompensacji
wymiarów.
(Min. wymiary powierzchni ustawienia: 1090 x 600 mm)

W rozwiązaniach z zaplanowaną na końcu zmywarką
osłona narożna dostarczana jest z elementem ścianki
korpusu.

L/P1150

3.28

wys. 867 mm

Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

243226216206193

193176166156143

1311121049789
115100948882
11296908478
10994878176
9988827773

262232221210196
185161153145131
175156147139128
169152143135126

121106999385
10996908579
10693878277
10391857975
9586817671

3 11-275261UL 4115 1R

3 11-225211UL 4115 1

3 1410136135UL 1160
3 1310128123UL 1150
3 1310126120UL 1145
3 1210124118UL 1140
3 1110119110UL 1130

- 3348296282UL 8390
- 1830209199UL 8360
- 1530194187UL 8350
- 1530188181UL 8345

3 11-130124UL 3060
3 11-121117UL 3050
3 11-118113UL 3045
3 11-115111UL 3040
3 11-111104UL 3030
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Szafki dolne ze ściętym bokiem, Szafki dolne do wbudowania sprzętu AGD, Szafki
pod zlewozmywak

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki dolne ze œciêtym bokiemIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna ze ściętym bokiem
gł. 560/372 mm 
1 drzwi rozwierne 
2 półki przestawne

Wymiar planowany z płytą: 290 mm
Wymiar planowany ze ścianką boczną: 275 mm

L/P250

Szafki dolne do wbudowania sprzêtu AGDIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna do zabudowy urządzeń
2 szuflady

wys. wnęki: 599 mm 
szer. wnęki: 568 mm 
gł. wnęki: 560 mm

600

Szafki dolne do wbudowania sprzêtu AGDIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna do zabudowy urządzeń
wys. wnęki 452 mm 
szer. wnęki 568 mm 
gł. wnęki 560 mm

1 stała osłona frontowa 
1 szuflada z wysokim frontem

600

Szafki dolne do wbudowania sprzêtu AGDIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.BL 1045 GS
BL 1060 GS

Podest cokołowy
do zmywarki

Zaplanować tylko zmywarkę z cokołem 10 cm.

Płytę frontową do zmywarki zamówić osobno

Nie można planować w połączeniu ze zmywarką  XXL.
Max. wys. urządzenia 856 mm

450
600

Stała osłona frontowa do podestu cokołowego 450
600

Stała osłona frontowa do podestu cokołowego
W połączeniu z szafkami midi (1331 mm)
do zabudowy zmywarki

600

Szafki pod zlewozmywakIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna pod zlewozmywak
na 1 komorę 
1 stała osłona frontowa 
1 drzwi rozwierne

L/P400
L/P450
L/P500
L/P600

3.29

wys. 867 mm

Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

11397908477
9688837974
9085817772
8582787571

2018171612

1615141310
151413129

2525252525
2424242424

12611210610193

1271081019487

122115111107103

3 8-119118SPL 3060
3 8-109104SPL 3050
3 8-10297SPL 3045
3 8-9691SPL 3040

- --2422BL 1260 GS

- --2018BL 1060 GS
- --1816BL 1045 GS

- --2525SOP 1460
- --2424SOP 1445

- 610134132UGL 7060

- 1220133132UL 7060

3 11-134129VUL 3025
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Regały o gł. 560 mm

Rega³y o g³. 560 mm

Regał dolny
3 półki przestawne 

Wykonanie z materiału korpusu

Przy ustawieniu na końcu ciągu kuchennego zamówić
dodatkowo STL 3 / STL 31

Podać wymaganą szerokość (150-600 mm).

Rega³y o g³. 560 mm

Regał kończący
2 stałe półki

Wykonanie z materiału korpusu

Wymiar planowany z płytą: 290 mm
Wymiar planowany ze ścianką boczną: 275 mm

L/P250

3.30

wys. 867 mm

Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

8787878787

120120120120120

- --8787ARL 3025

- --120120URL 9000 V
szer. 150-600 mm
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Regały o gł. 326 mm, Szafki dolne witrynowe

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Rega³y o g³. 326 mmIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Regał dolny
3 półki przestawne 

Wykonanie z materiału korpusu

Przy ustawieniu na końcu ciągu kuchennego zamówić
dodatkowo STL 3 / STL 31.

300

Rega³y o g³. 326 mmIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Regał dolny
3 półki przestawne 

Wykonanie z materiału korpusu

Należy podać wymaganą szerokość (150-300 mm).

Przy ustawieniu na końcu ciągu kuchennego zamówić
dodatkowo STL 3 / STL 31.

Rega³y o g³. 326 mmIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Regał dolny na butelki
6 przegródek na butelki 

Wykonanie z materiału korpusu

Przy ustawieniu na końcu ciągu kuchennego zamówić
dodatkowo STL 3 / STL 31.

150

Rega³y o g³. 326 mmIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Regał dolny
6 przegródek na butelki i 
2 duże przegródki 

Wykonanie z materiału korpusu

Przy ustawieniu na końcu ciągu kuchennego zamówić
dodatkowo STL 3 / STL 31.

300

Szafki dolne witrynoweIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna witrynowa z drzwiami
meblowymi
1 drzwi rozwierne 
2 półki przestawne

W razie potrzeby należy zamówić blat roboczy
PLR/PLS 60 o gł. korpusu 370 mm.

Nóżki cokołowe dostarczane są luzem.

L/P300
L/P400
L/P450
L/P500
L/P600

Szafki dolne witrynoweIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna witrynowa
z drzwiami przeszklonymi
1 drzwi rozwierne przeszklone
2 przestawne półki szklane

Pozycja montażowa uchwytu tylko pionowa

Szafka wewnątrz w kolorze białym

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów

Nóżki cokołowe dostarczane są luzem.

L/P450
L/P500
L/P600

3.31

wys. 867 mm

Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 326 mm

12411211010899
11710710510396
11310410210194

9183797566
8578747063
8074716861
7872696659
7467636054

8585858585

8181818181

8484848484

7272727272

3 11-141134UT 7060 20
3 11-136128UT 7050 20
3 11-130123UT 7045 20

3 11-108100UT 7060
3 11-10395UT 7050
3 11-9789UT 7045
3 11-9587UT 7040
3 11-9183UT 7030

- --8585URL 3030 6

- --8181URL 3015 6

- --8484URL 3000 V

- --7272URL 3030

szer. 150-300 mm
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Szafki dolne witrynowe

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki dolne witrynoweIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna witrynowa z drzwiami
przeszklonymi z ramą w kolorze aluminium
1 drzwi rozwierne przeszklone
z ramą w kolorze aluminium ze szkłem mlecznym
(niezależne od programu)
2 przestawne półki szklane

Pozycja montażowa uchwytu tylko pionowa

Szafka wewnątrz w kolorze białym

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

Kombinacja z uchwytem nr  694 nie jest możliwa.

Nóżki cokołowe dostarczane są luzem.

L/P450
L/P500
L/P600

Szafki dolne witrynoweIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna witrynowa z drzwiami
przeszklonymi
1 drzwi rozwierne przeszklone z ramą z prawdziwego
aluminium i szybą mleczną
2 przestawne półki szklane

Pozycja montażowa uchwytu tylko pionowa

Szafka wewnątrz w kolorze białym

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

Uchwyt: uchwyt cokołowy nr 680

Nóżki cokołowe dostarczane są luzem.

L/P450
L/P500
L/P600

3.32

wys. 867 mm

Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 326 mm

165165165165165
160160160160160
158158158158158

109109109109109
106106106106106
104104104104104

3 --165165VG60 87WA
3 --160160VG50 87WA
3 --158158VG45 87WA

3 11-109109UT 7060 22
3 11-106106UT 7050 22
3 11-104104UT 7045 22
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Osłony

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Os³onyIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.BLL 3000

BLL 3000

BLL 3010

BLL 3010

BLL 3310

Osłona do szafek dolnych
bez cokołu, wys. 867 mm 
montaż między szafkami dolnymi 

Wykonanie z materiału na front,
z prostą krawędzią boczną

Osłona do szafek dolnych
bez cokołu, wys. 867 mm 
montaż między ścianą a powierzchnią boczną korpusu

Wykonanie z materiału na front,
z prostą krawędzią przy ścianie

Z możliwością dopasowania

Osłona do szafek dolnych
bez cokołu, wys. 867 mm

Wykonanie z materiału korpusu

100
200
300

Os³onyIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Osłona narożna do szafek dolnych
bez cokołu, wys. 867 mm 

Wykonanie z materiału korpusu
do naroża 600 x 600 mm

Osłona narożna do szafek dolnych
bez cokołu, wys. 867 mm

Wykonanie z materiału na front
do naroża 650 x 650 mm

Osłona narożna do szafek dolnych
jak wyżej, jednak 
Z elementami ścianki korpusu w przypadku 
zaplanowania zmywarki zabudowanej przy osłonie.

3.33

wys. 867 mm

Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

3534323127

3534323127

1414141414

1919191919
1515151515
1212121212

2927262521

2423212017

2625242320

2423212017

- --4038BUL 3005 1

- --4038BUL 3005

- --1414BUL 3000

- --1919BLL 3330
- --1515BLL 3320
- --1212BLL 3310

- --3231BLL 3020

- --2625BLL 3010

- --3129BLL 3200

- --2625BLL 3000

szer. 101-200 mm

szer. 75-100 mm

szer. 101-200 mm

szer. 63-100 mm



Ot
w

ie
ra

ne

Sz
er

.m
m

Artykuł Grupa cenowa
Dopłata

za szafkę

1 2 3 4 5 6 7 Se
rv

os
of

t

Tł
um

ik
dr

z.

Uc
hw

yt
y

2-
p.

Osłony

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Os³onyIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Wymiary osłony w mm:
A-B=C

Osłona narożna do szafek dolnych
bez cokołu, wys. 867 mm 

Wymiary podane są od jednego do drugiego naroża
korpusu 
szer. boku: 40-191 mm

Wykonanie z materiału na front

Boki o szer. poniżej 60 mm wykonane są z materiału
korpusu.

Os³onyIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Osłona narożna do szafek dolnych pod
kątem 135°
bez cokołu, wys. 867 mm,
prawo- i lewostronna

Wykonanie w kolorze korpusu

L/P

L/P

Osłona narożna do szafek dolnych pod
kątem 135°
Przy zastosowaniu pojedynczym

Wykonanie w kolorze korpusu

Wymiar planowany 259 x 259 mm
do naroża 1050 x 1050 mm
lub 900 x 900 mm

Do rozwiązań narożnych stosować osłony narożne
ALL 1105 lub ALL 4390.

L/P

Os³onyIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Osłona do boku szafki dolnej
bez cokołu, wys. 867 mm do ściany

Wykonanie z materiału korpusu

W przypadku głębszych płyt zamówić osobno
cokół SO 151

Os³onyIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Osłona boczna
do obłożenia stojących na zewnątrz regałów lub
urządzeń elektrycznych 
wys. 867 mm, bez cokołu 

Wykonanie z materiału korpusu

W przypadku zastosowania osłony STL 3 / STL 31 blat
roboczy musi być szerszy o 20 mm na każdą osłonę.

16

16

3.34

wys. 867 mm

Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

3131313131

2121212121

1818181818

1515151515

1313131313

1111111111

1414141414

1414141414

4239373531

3735333127

- --3131STL 31

- --2121STL 3

- --1818BLL 5030

- --1515BLL 5020

- --1313BLL 5010

- --1111ALL 1135

- --1414ALL 1105

- --1414ALL 4390

- --4845BUL 3020

- --4340BUL 3010

gł. 860 mm

gł. 560 mm

szer. 201-300 mm

szer. 101-200 mm

szer. 100 mm

Wymiar planowany
1050 x 1050 mm

Wymiar planowany
900 x 900 mm

szer. boku
40-191 mm

szer. boku
40-130 mm
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Moduły szafek dolnych

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Modu³y szafek dolnychIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Moduł szafki dolnej
1 szuflada 
1 szuflada z wysokim frontem

Szafka o szer. 800 i 900 mm niedostępna 
w programie IP 6700.

300
450
500
600
800
900

Modu³y szafek dolnychIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Moduł szafki dolnej z szufladą z wysokim
frontem z ramą w kolorze aluminium
1 szuflada
1 szuflada z wysokim frontem
z ramą w kolorze aluminium ze szkłem mlecznym
(niezależna od programu)

Szafka wewnątrz w kolorze białym

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz przegląd
programów

Kombinacja z uchwytem nr 694 nie jest
możliwa.

Szafka o szer. 800 i 900 mm niedostępna w programie
IP 6700.

450
500
600
800
900

Modu³y szafek dolnychIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Moduł szafki dolnej z neutralnymi szufladami
z wysokim frontem
Szuflada z wysokim frontem, z ramą z prawdziwego
aluminium i szybą mleczną,
szuflady w wykonaniu jak front

1 szuflada
1 szuflada z wysokim frontem

Szafka wewnątrz w kolorze białym

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz przegląd
programów.

Uchwyt: uchwyty relingowe nr 680

Szafka o szer. 800 i 900 mm niedostępna w programie
IP 6700.

450
500
600
800
900

3.35

wys. 435 mm

Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

221219218217215
211209208207205
182180179178176
173171170169167
164162161160158

165163162161158
158156154153151
133131130129127
125123122121119
122120119118116

197163149137127
188156143131122
15212611610698
15012411410496
14912311310395
1441181089888

- -20226223USAG90 43A
- -20215213USAG80 43A
- -20186184USAG60 43A
- -20177175USAG50 43A
- -20168166USAG45 43A

- 2220170168UM 6090 22
- 1820163161UM 6080 22
- 1220137135UM 6060 22
- 1020129127UM 6050 22
- 1020126124UM 6045 22

- 2220220211UM 6090
- 1820211202UM 6080
- 1220170163UM 6060
- 1020168161UM 6050
- 1020167160UM 6045
- 620162155UM 6030
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Moduły szafek dolnych

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Modu³y szafek dolnychIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Moduł szafki dolnej
1 szuflada z wysokim frontem

Szafka o szer. 800 i 900 mm niedostępna 
w programie IP 6700.

300
450
500
600
800
900

3.36

wys. 291 mm

Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

126105968881
121101928578
10284777166
9680736762
9579726661
9174686255

- 1110141135UA90 29
- 910136130UA80 29
- 610114109UA60 29
- 510108103UA50 29
- 510107102UA45 29
- 31010298UA30 29
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4. Szafki wiszące, szafki nadstawkowe
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Boki widoczne

Szafki wiszące 867 mm

Szafki wiszące 723 mm

Szafki wiszące 579 mm

Szafki wiszące lub nadstawkowe 291 mm

Szafki nadstawkowe

Szafki wiszące do zabudowy sprzętu AGD

Okapy kominowe
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Boki widoczne

Boki widoczne

Dopłata za widoczny bok z połyskiem
do szafek wiszących
za każdy bok widoczny

Następujące artykuły są niedostępne z widocznym bokiem:

Szafki wiszące 867 mm
HD 7045 20, HD 7050 20, HD 7060 20
HD 7045 22, HD 7050 22, HD 7060 22
HG45 87 A, HG50 87A, HG60 87A
HRO 7060
VHT 7025, VH 7025
HR 7030, HR 7045, HR 7050, HR 7060
HR 7000 V, HR 7015 6, EHR 7135
VHR 7025, ARH 7025
HDU 7045 20, HDU 7050 20, HDU 7060 20
HDU 7045 22, HDU 7050 22, HDU 7060 22
VHG45 87A, VHG50 87A, VHG60 87A

Szafki wiszące 723 mm
HD 4045 20, HD 4050 20, HD 4060 20
HD 4045 22, HD 4050 22, HD 4060 22
HG45 72A, HG50 72A, HG60 72A
HRO 4060
VHT 4025, VH 4025
HR 4030, HR 4045, HR 4050, HR 4060
HR 4000 V, HR 4015 6, EHR 4135
VHR 4025, ARH 4025
HDU 4045 20, HDU 4050 20, HDU 4060 20
HDU 4045 22, HDU 4050 22, HDU 4060 22
VHG45 72A, VHG50 72A, VHG60 72A

Szafki wiszące 579 mm
HD 2045 20, HD 2050 20, HD 2060 20
HD 2045 22, HD 2050 22, HD 2060 22
HG45 58A, HG50 58A, HG60 58A
HRO 2060
VHT 2025, VH 2025
HR 2030, HR 2045, HR 2050, HR 2060
HR 2000 V, HR 2015 6, EHR 2135
VHR 2025, ARH 2025
HDU 2045 20, HDU 2050 20, HDU 2060 20
HDU 2045 22, HDU 2050 22, HDU 2060 22
VHG45 58A, VHG50 58A, VHG60 58A

Szafki nadstawkowe
ARO 7060, ARO 7090
ARO 4060, ARO 4090
ARO 2060, ARO 2090

Osłony
BLH 7000, BLH 7200
BLH 7010, BLH 7020
BLH 7710, BLH 7720, BLH 7730
BHE 7000, BHE 7010, BHE 7020
ALH 7135
BLH 4000, BLH 4200
BLH 4010, BLH 4020
BLH 4410, BLH 4420, BLH 4430
BHE 4000, BHE 4010, BHE 4020
ALH 4135
BLH 2000, BLH 2200
BLH 2010, BLH 2020
BLH 2210, BLH 2220, BLH 2230
BHE 2000, BHE 2010, BHE 2020
ALH 2135

Ścianki tylne / okapy kominowe
RW 3090, RW 3110
DH 5190 2, DH 5690 2, DH 5105 1, DH 5605 1

Prosimy podać widoczny bok

Rodzaj koloru - patrz Przegląd kolorów korpusów i dodatków

L/P

4.01

11GSS H
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Szafki wiszące

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki wisz¹ceIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca
1 drzwi rozwierne 
2 półki przestawne

L/P300
L/P400
L/P450
L/P500
L/P600

Szafka wisząca
jak wyżej, jednak 
3 półki przestawne

L/P300
L/P400
L/P450
L/P500
L/P600

Szafki wisz¹ceIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca
2 drzwi rozwiernych 
2 półki przestawne

800
900

1000

Szafka wisząca
jak wyżej, jednak 
3 półki przestawne

800
900

1000

Szafki wisz¹ceIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca
2 drzwi rozwiernych, otwieranych w lewo lub w prawo
2 półki przestawne

L/P800
L/P900
L/P1000

Szafki wisz¹ceIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca z żaluzjami
2 półki przestawne
żaluzje z tw. szt. w kolorze srebrno-szarym z neutralnym
uchwytem dwupunktowym

Szafka wewnątrz w kolorze białym.

600

Szafki wisz¹ceIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca z żaluzjami
2 półki przestawne
Żaluzje z foliowanego tw. szt. z dopasowaną listwą
uchwytową

Szafka wewnątrz z okleiną korpusu

Kolory żaluzji i korpusów - patrz skorowidz Przegląd
programów.

600

4.02

wys. 867 mm

gł. korpusu: 326 mm

205205205205205

147147147147147

123105989185
120102958882
118100938781

1271091029589
124106999286
122105989185

120102958882
11799928579
11597908478

8880767266
8275716763
7771686561
7569666359
7164605754

8173696559
7568646056
7064615854
6862595652
6457535047

- --205205HRO 7060

- --147147HRO 7160

6 22-155140H 7100 4
6 22-152137H 7090 4
6 22-150135H 7080 4

6 22-159144HE 7100
6 22-156141HE 7090
6 22-154139HE 7080

6 22-152137H 7100
6 22-149134H 7090
6 22-147132H 7080

3 11-10597HE 7060
3 11-10092HE 7050
3 11-9486HE 7045
3 11-9284HE 7040
3 11-8880HE 7030

3 11-9890H 7060
3 11-9385H 7050
3 11-8779H 7045
3 11-8577H 7040
3 11-8173H 7030



Ot
w

ie
ra

ne

Sz
er

.m
m

Artykuł Grupa cenowa
Dopłata

za szafkę

1 2 3 4 5 6 7 Se
rv

os
of

t

Tł
um

ik
dr

z.

Uc
hw

yt
y

2-
p.

Szafki wiszące

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki wisz¹ceIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca z drzwiami przeszklonymi
1 drzwi rozwierne przeszklone
2 przestawne półki szklane

Pozycja montażowa uchwytu: tylko pionowa

Szafka wewnątrz w kolorze białym

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

L/P450
L/P500
L/P600

Szafka wisząca z drzwiami przeszklonymi
jak wyżej, jednak 
szafka wewnątrz z okleiną korpusu

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

L/P450
L/P500
L/P600

Szafki wisz¹ceIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca z drzwiami przeszklonymi
2 drzwi rozwiernych, przeszklonych
2 przestawne półki szklane

Pozycja montażowa uchwytu: tylko pionowa

Szafka wewnątrz w kolorze białym

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

900
1000

Szafki wisz¹ceIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca z drzwiami przeszklonymi
2 drzwi rozwiernych, przeszklonych, otwieranych w lewo
lub w prawo
2 przestawne półki szklane

Pozycja montażowa uchwytu: tylko pionowa

Szafka wewnątrz w kolorze białym

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

L/P900
L/P1000

4.03

wys. 867 mm

gł. korpusu: 326 mm

158140133126120
155137130123117

155137130123117
152134127120114

131119117115109
124114112110106
120111109108104

1141021009892
10797959389
10394929187

6 22-190175H 7100 420
6 22-187172H 7090 420

6 22-187172H 7100 20
6 22-184169H 7090 20

3 11-148141HD 7060 20
3 11-143135HD 7050 20
3 11-137130HD 7045 20

3 11-131124H 7060 20
3 11-126118H 7050 20
3 11-120113H 7045 20
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Szafki wiszące

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki wisz¹ceIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca z drzwiami przeszklonymi,
z ramą imitującą aluminium
1 drzwi przeszklone z ramą imitującą aluminium ze
szkłem mlecznym (niezależne od programu)
2 przestawne półki szklane

Pozycja montażowa uchwytu tylko pionowa

Szafka wewnątrz w kolorze białym.

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

Kombinacja z uchwytem nr 694 nie jest możliwa.

L/P450
L/P500
L/P600

Szafka wisząca z drzwiami przeszklonymi,
z ramą imitującą aluminium
jak wyżej, jednak 
szafka wewnątrz z okleiną korpusu

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

Kombinacja z uchwytem nr 694 nie jest możliwa.

L/P450
L/P500
L/P600

Szafki wisz¹ceIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca z drzwiami przeszklonymi,
z ramą imitującą aluminium
2 drzwi rozwiernych przeszklonych z ramą imitującą
aluminium ze szkłem mlecznym 
(niezależne od programu)
2 przestawne półki szklane

Pozycja montażowa uchwytu: tylko pionowa

Szafka wewnątrz w kolorze białym.

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

Kombinacja z uchwytem nr 694 nie jest możliwa.

900
1000

Szafki wisz¹ceIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca z drzwiami przeszklonymi,
z ramą imitującą aluminium
2 drzwi rozwiernych przeszklonych z ramą imitującą
aluminium ze szkłem mlecznym
(niezależne od programu)
otwierane w lewo lub w prawo
2 przestawne półki szklane

Pozycja montażowa uchwytu: tylko pionowa

Szafka wewnątrz w kolorze białym.

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

Kombinacja z uchwytem nr 694 nie jest możliwa.

L/P900
L/P1000

4.04

wys. 867 mm

gł. korpusu: 326 mm

140140140140140
137137137137137

137137137137137
134134134134134

119119119119119
116116116116116
114114114114114

102102102102102
9999999999
9797979797

6 22-140140H 7100 422
6 22-137137H 7090 422

6 22-137137H 7100 22
6 22-134134H 7090 22

3 11-119119HD 7060 22
3 11-116116HD 7050 22
3 11-114114HD 7045 22

3 11-102102H 7060 22
3 11-9999H 7050 22
3 11-9797H 7045 22
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Szafki wiszące

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki wisz¹ceIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca z drzwiami przeszklonymi
z ramą z prawdziwego aluminium
1 drzwi rozwierne przeszklone z ramą z prawdziwego
aluminium i szybą mleczną
2 przestawne półki szklane

Szafka wewnątrz w kolorze białym.

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

Uchwyt: uchwyt relingowy nr 680.

L/P450
L/P500
L/P600

Szafka wisząca z drzwiami przeszklonymi
z ramą z prawdziwego aluminium
jak wyżej, jednak 
szafka wewnątrz z okleiną korpusu

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

Uchwyt: uchwyt relingowy nr 680.

L/P450
L/P500
L/P600

Szafki wisz¹ceIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca z drzwiami przeszklonymi
z ramą z prawdziwego aluminium
2 drzwi rozwiernych przeszklonych
z ramą z prawdziwego aluminium i szybą mleczną
2 przestawne półki szklane

Szafka wewnątrz w kolorze białym.

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

Uchwyt: uchwyt relingowy nr 680.

900
1000

Szafki wisz¹ceIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca z drzwiami przeszklonymi
z ramą z prawdziwego aluminium
2 drzwi rozwiernych przeszklonych z ramą
z prawdziwego aluminium i szybą mleczną
otwierane w lewo lub w prawo
2 przestawne półki szklane

Szafka wewnątrz w kolorze białym.

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

Uchwyt: uchwyt relingowy nr 680.

L/P900
L/P1000

4.05

wys. 867 mm

gł. korpusu: 326 mm

232232232232232
228228228228228

229229229229229
225225225225225

171171171171171
165165165165165
162162162162162

146146146146146
140140140140140
137137137137137

6 --232232HG2T100 87WA
6 --228228HG2T90 87WA

6 --229229HG100 87WA
6 --225225HG90 87WA

3 --171171HG60 87A
3 --165165HG50 87A
3 --162162HG45 87A

3 --146146HG60 87WA
3 --140140HG50 87WA
3 --137137HG45 87WA
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Szafki wiszące witrynowe

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki wisz¹ce witrynoweIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca witrynowa z drzwiami
meblowymi
1 drzwi rozwierne
2 półki przestawne

Montaż uchwytu u góry

L/P300
L/P400
L/P450
L/P500
L/P600

Szafki wisz¹ce witrynoweIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca witrynowa z drzwiami
meblowymi
2 drzwi rozwiernych
2 półki przestawne

Montaż uchwytu u góry

800
900

1000

Szafki wisz¹ce witrynoweIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca witrynowa z drzwiami
przeszklonymi
1 drzwi rozwierne przeszklone
2 przestawne półki szklane

Montaż uchwytu u góry

Pozycja montażowa uchwytu: tylko pionowa

Szafka wewnątrz w kolorze białym.

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

L/P450
L/P500
L/P600

Szafka wisząca witrynowa z drzwiami
przeszklonymi
jak wyżej, jednak 
szafka wewnątrz z okleiną korpusu

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

L/P450
L/P500
L/P600

Szafki wisz¹ce witrynoweIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca witrynowa z drzwiami
przeszklonymi
2 drzwi rozwiernych przeszklonych
2 przestawne półki szklane

Montaż uchwytu u góry

Pozycja montażowa uchwytu tylko pionowa

Szafka wewnątrz w kolorze białym.

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

900
1000

4.06

wys. 867 mm

gł. korpusu: 326 mm

155137130123117
152134127120114

131119117115109
124114112110106
120111109108104

1141021009892
10797959389
10394929187

120102958882
11799928579
11597908478

8173696559
7568646056
7064615854
6862595652
6457535047

6 22-187172HU 7100 20
6 22-184169HU 7090 20

3 11-148141HDU 7060 20
3 11-143135HDU 7050 20
3 11-137130HDU 7045 20

3 11-131124HU 7060 20
3 11-126118HU 7050 20
3 11-120113HU 7045 20

6 22-152137HU 7100
6 22-149134HU 7090
6 22-147132HU 7080

3 11-9890HU 7060
3 11-9385HU 7050
3 11-8779HU 7045
3 11-8577HU 7040
3 11-8173HU 7030
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Szafki wiszące witrynowe

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki wisz¹ce witrynoweIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca witrynowa z drzwiami
przeszklonymi z ramą imitującą aluminium
1 drzwi rozwierne przeszklone z ramą w kolorze
aluminium ze szkłem mlecznym
(niezależne od programu)
2 przestawne półki szklane

Montaż uchwytu u góry

Pozycja montażowa uchwytu: tylko pionowa

Szafka wewnątrz w kolorze białym.

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

Kombinacja z uchwytem nr 694 nie jest możliwa

L/P450
L/P500
L/P600

Szafka wisząca witrynowa z drzwiami
przeszklonymi z ramą imitującą aluminium
jak wyżej, jednak 
szafka wewnątrz z okleiną korpusu

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

Kombinacja z uchwytem nr 694 nie jest możliwa.

L/P450
L/P500
L/P600

Szafki wisz¹ce witrynoweIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca witrynowa z drzwiami
przeszklonymi, z ramą imitującą aluminium
2 drzwi rozwiernych przeszklonych z ramą w kolorze
aluminium ze szkłem mlecznym
(niezależne od programu)
2 przestawne półki szklane

Montaż uchwytu u góry

Pozycja montażowa uchwytu: tylko pionowa

Szafka wewnątrz w kolorze białym.

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

Kombinacja z uchwytem nr 694 nie jest możliwa

900
1000

4.07

wys. 867 mm

gł. korpusu: 326 mm

137137137137137
134134134134134

119119119119119
116116116116116
114114114114114

102102102102102
9999999999
9797979797

6 22-137137HU 7100 22
6 22-134134HU 7090 22

3 11-119119HDU 7060 22
3 11-116116HDU 7050 22
3 11-114114HDU 7045 22

3 11-102102HU 7060 22
3 11-9999HU 7050 22
3 11-9797HU 7045 22



Ot
w

ie
ra

ne

Sz
er

.m
m

Artykuł Grupa cenowa
Dopłata

za szafkę

1 2 3 4 5 6 7 Se
rv

os
of

t

Tł
um

ik
dr

z.

Uc
hw

yt
y

2-
p.

Szafki wiszące witrynowe

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki wisz¹ce witrynoweIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca witrynowa z drzwiami przesz-
klonymi, z ramą z prawdziwego aluminium

1 drzwi rozwierne przeszklone z ramą z prawdziwego
aluminium i szybą mleczną
2 przestawne półki szklane

Szafka wewnątrz w kolorze białym.

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

Uchwyt: uchwyty relingowe nr 680

L/P450
L/P500
L/P600

Szafka wisząca witrynowa z drzwiami przesz-
klonymi, z ramą z prawdziwego aluminium

jak wyżej, jednak 
szafka wewnątrz z okleiną korpusu

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

Uchwyt: uchwyt relingowy nr 680.

L/P450
L/P500
L/P600

Szafki wisz¹ce witrynoweIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca witrynowa z drzwiami przesz-
klonymi, z ramą z prawdziwego aluminium

2 drzwi rozwiernych przeszklonych z ramą
z prawdziwego aluminium i szybą mleczną
2 przestawne półki szklane

Szafka wewnątrz w kolorze białym.

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

Uchwyt: uchwyty relingowe nr 680

900
1000

4.08

wys. 867 mm

gł. korpusu: 326 mm

229229229229229
225225225225225

171171171171171
165165165165165
162162162162162

146146146146146
140140140140140
137137137137137

6 --229229VHG100 87WA
6 --225225VHG90 87WA

3 --171171VHG60 87A
3 --165165VHG50 87A
3 --162162VHG45 87A

3 --146146VHG60 87WA
3 --140140VHG50 87WA
3 --137137VHG45 87WA
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Narożne szafki wiszące, szafki wiszące ze ściętym bokiem

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Naro¿ne szafki wisz¹ceIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.Wykonanie lewe

Narożna szafka wisząca
1 drzwi rozwierne szer. 450 mm
2 półki przestawne

szer. korpusu dla EH 7090 = 800 mm

EH 7090:
pasuje do UEK90, UEK90 C
w połączeniu z H 7050

EH 7080:
pasuje do UEK80, UEK80 C
w połączeniu z H 7045

Płyta do zabudowy w kolorze korpusu.

L/P

L/P

Naro¿ne szafki wisz¹ceIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Narożna szafka wisząca
2 drzwi rozwiernych 
(kąt otwarcia ok. 170°) 
2 półki przestawne

Pozycja montażowa uchwytu tylko pionowa

Montaż wysuniętego okapu po lewej lub prawej stronie
jest niemożliwy.

EH 7065:
pasuje do  U/SP 4115 1
w połączeniu z H 7050

EH 7060:
pasuje do U/SP 4390
w połączeniu z 2 H 7030

L/P600
L/P650

Naro¿ne szafki wisz¹ceIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Narożna szafka wisząca
1 drzwi rozwierne szer. 300 mm
2 półki przestawne

listwy narożne po lewej i po prawej stronie
w kolorze korpusu

Pasuje do U 4390 / SP 4390
w połączeniu z 2 H 7030

Montaż wysuniętego okapu po lewej lub prawej stronie
jest niemożliwy.

L/P600

szafki wisz¹ce ze œciêtym bokiemIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca ze ściętym bokiem
gł. 514/326 mm 
1 drzwi rozwierne 
2 półki przestawne

L/P250

4.09

wys. 867 mm

gł. korpusu: 326 mm

126119115112109

187176169163154

177165157149135
169158150143132

11511010510096

1111071029793

3 11-143135VHT 7025

3 11-211201EH 7360

6 11-209195EH 7065
6 11-194184EH 7060

3 11-131124EH 7090

3 11-127120EH 7080

szer. 900x400 mm

szer. 800x350 mm
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szafki wiszące ze ściętym bokiem, regały

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

szafki wisz¹ce ze œciêtym bokiemIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Rama dystansowa
do wysuniętych do przodu szafek wiszących 
materiał korpusu: gł. 188 mm 
w komplecie z listwą do zawieszenia

600

szafki wisz¹ce ze œciêtym bokiemIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca ze ściętym bokiem
gł. 326/138 mm 
1 drzwi rozwierne 
2 półki przestawne

L/P250

rega³yIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Regał wiszący
2 półki przestawne

Wykonanie z materiału korpusu

300
450
500
600

rega³yIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Regał wiszący
2 półki przestawne

Wykonanie z materiału korpusu

Należy podać wymaganą szerokość (150-600 mm).

Regał bez własnych okuć do zawieszenia.

rega³yIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Regał wiszący
6 półek 

Wykonanie z materiału korpusu

Regał bez własnych okuć do zawieszenia.

150

rega³yIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Nowoczesna skrzynka z drewna
do wiszącego regału o szer. 150 mm
wys. 122 mm, szer. 116 mm,
gł. 300 mm 
Wykonanie: lity buk

pasuje do: HR 7015 6

116

rega³yIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Regał narożny do kąta 135°
2 stałe półki

Wykonanie z materiału korpusu

Wymiar planowany 256 x 256 mm

256

4.10

wys. 867 mm

gł. korpusu: 326 mm

123123123123123

2222222222

5858585858

7979797979

6767676767
6565656565
6464646464
6161616161

120113109106103

2828282828

- --123123EHR 7135

- --2222SCH 3015

- --5858HR 7015 6

- --7979HR 7000 V

- --6767HR 7060
- --6565HR 7050
- --6464HR 7045
- --6161HR 7030

3 11-137129VH 7025

- --2828DDH 7060

szer. 150 - 600 mm



Ot
w

ie
ra

ne

Sz
er

.m
m

Artykuł Grupa cenowa
Dopłata

za szafkę

1 2 3 4 5 6 7 Se
rv

os
of

t

Tł
um

ik
dr

z.

Uc
hw

yt
y

2-
p.

regały

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

rega³yIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Regał wiszący ze ściętym bokiem
gł. 326/138 mm 
2 półki przestawne 

Wykonanie z materiału korpusu

L/P250

rega³yIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Regał kończący
2 stałe półki 

Wykonanie z materiału korpusu

prawo- i lewostronny

Regał bez własnych okuć do zawieszenia

L/P250

4.11

wys. 867 mm

gł. korpusu: 326 mm

4444444444

9797979797

- --4444ARH 7025

- --9797VHR 7025
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Osłony

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Os³onyIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

BLH 7000

BLH 7010

BLH 7710

Osłona do szafek wiszących
Montaż między szafkami wiszącymi

Wykonanie z materiału na front
z obu stron z prostym obrzeżem

Osłona do szafek wiszących
Z możliwością dopasowania,
montaż między ścianą
i powierzchnią boczną korpusu.

Wykonanie z materiału na front
od strony ściany z prostą krawędzią

Osłona do szafek wiszących

Wykonanie z materiału korpusu

100
200
300

Os³onyIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Osłona narożna do szafek wiszących
do naroża 350 x 350 mm,
z wierzchem i spodem

Wykonanie z materiału korpusu

Os³onyIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Wymiary osłony w mm:
A-B=C

Osłona narożna do szafek wiszących
Z wierzchem i spodem

Wymiary podane są od jednego do drugiego naroża
korpusu.
szer. boku 24-191 mm

Wykonanie z materiału na front

Boki o szer. poniżej 60 mm wykonane są z materiału
korpusu.

Os³onyIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Osłona narożna do szafek wiszących
do rozwiązań pod kątem 135°

Wykonanie z materiału korpusu

Planowany wymiar narożny 159 x 159 mm

4.12

wys. 867 mm

gł. korpusu: 326 mm

1111111111

8481777471

6564626057

2626262626

2222222222
1818181818
1414141414

4441393734

2826252421

4340383633

2725242320

- --1111ALH 7135

- --8786BHE 7020

- --6766BHE 7010

- --2626BHE 7000

- --2222BLH 7730
- --1818BLH 7720
- --1414BLH 7710

- --4645BLH 7020

- --3230BLH 7010

- --4544BLH 7200

- --3129BLH 7000

szer. boku
24-191 mm

szer. boku
24-100 mm

szer. 101-200 mm

szer. 75-100 mm

szer. 101-200 mm

szer. 63-100 mm
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Szafki wiszące

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki wisz¹ceIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca
1 drzwi rozwierne 
2 półki przestawne

L/P300
L/P400
L/P450
L/P500
L/P600

Szafki wisz¹ceIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca
2 drzwi rozwiernych 
2 półki przestawne

800
900

1000

Szafki wisz¹ceIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca
2 drzwi rozwiernych otwieranych w lewo lub w prawo
2 półki przestawne

L/P800
L/P900
L/P1000

Szafki wisz¹ceIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca
z drzwiami łamanymi składającymi się z 2 frontów
2 półki przestawne

Pozycja montażowa uchwytu tylko pozioma

Dostępna w następujących programach:
IP 1200, IP 2200, IP 2800, IP 3100, IP 3700,
IP 4500, IP 6300, IP 6500

Drzwi łamane odchylają się ok. 205 mm do góry
i 440 mm do przodu.

900

Szafki wisz¹ceIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca z żaluzjami
1 półka przestawna
żaluzje z tw. szt. w kolorze srebrno-szarym, z neutralnym
uchwytem dwupunktowym

Szafka wewnątrz w kolorze białym

600

Szafki wisz¹ceIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca z żaluzjami
2 półki przestawne
Żaluzje z foliowanego tw. szt. z dopasowaną listwą
uchwytową

Szafka wewnątrz z okleiną korpusu

Kolory żaluzji i korpusów - patrz skorowidz Przegląd
programów

600

4.13

wys. 723 mm

gł. korpusu: 326 mm

197197197197197

139139139139139

174161156151140

114100938781
11096908478
10994888377

11197908478
10793878175
10691858074

7569656257
7064605753
6661585551
6459565349
5955524944

- --197197HRO 4060

- --139139HRO 4160

- 11--190HFK 4090

6 16-140128H 4100 4
6 16-137125H 4090 4
6 16-135123H 4080 4

6 16-137125H 4100
6 16-134122H 4090
6 16-132120H 4080

3 8-9083H 4060
3 8-8478H 4050
3 8-7973H 4045
3 8-7671H 4040
3 8-7367H 4030
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Szafki wiszące

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki wisz¹ceIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca z drzwiami przeszklonymi
1 drzwi rozwierne przeszklone
2 przestawne półki szklane

Pozycja montażowa uchwytu tylko pionowa

Szafka wewnątrz w kolorze białym

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów

L/P450
L/P500
L/P600

Szafka wisząca z drzwiami przeszklonymi
jak wyżej, jednak 
szafka wewnątrz z okleiną korpusu

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów

L/P450
L/P500
L/P600

Szafki wisz¹ceIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca z drzwiami przeszklonymi
2 drzwi rozwiernych przeszklonych
2 przestawne półki szklane

Pozycja montażowa uchwytu tylko pionowa

Szafka wewnątrz w kolorze białym

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów

900
1000

Szafki wisz¹ceIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca z drzwiami przeszklonymi
2 drzwi rozwiernych przeszklonych, otwieranych w lewo
lub w prawo
2 przestawne półki szklane

Pozycja montażowa uchwytu tylko pionowa

Szafka wewnątrz w kolorze białym

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów

L/P900
L/P1000

4.14

wys. 723 mm

gł. korpusu: 326 mm

149135128122116
145131125119113

146132125119113
142128122116110

124114111109105
118110107105101
11510710510399

10899979590
10394929187
10092908985

6 16-175163H 4100 420
6 16-172160H 4090 420

6 16-172160H 4100 20
6 16-169157H 4090 20

3 8-138133HD 4060 20
3 8-133127HD 4050 20
3 8-128123HD 4045 20

3 8-123117H 4060 20
3 8-117111H 4050 20
3 8-113108H 4045 20
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Szafki wiszące

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki wisz¹ceIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca z drzwiami przeszklonymi
z ramą w kolorze aluminium
1 drzwi rozwierne przeszklone z ramą w kolorze
aluminium ze szkłem mlecznym
(niezależne od programu)
2 przestawne półki szklane

Pozycja montażowa uchwytu: tylko pionowa

Szafka wewnątrz w kolorze białym.

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

Kombinacja z uchwytem nr 694 nie jest możliwa.

L/P450
L/P500
L/P600

Szafka wisząca z drzwiami przeszklonymi
z ramą w kolorze aluminium
jak wyżej, jednak 
szafka wewnątrz z okleiną korpusu

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

Kombinacja z uchwytem nr 694 nie jest możliwa.

L/P450
L/P500
L/P600

Szafki wisz¹ceIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca z drzwiami przeszklonymi
z ramą w kolorze aluminium
2 drzwi rozwiernych przeszklonych z ramą w kolorze
aluminium ze szkłem mlecznym 
(niezależne od programu)
2 przestawne półki szklane

Pozycja montażowa uchwytu: tylko pionowa

Szafka wewnątrz w kolorze białym.

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

Kombinacja z uchwytem nr 694 nie jest możliwa.

900
1000

Szafki wisz¹ceIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca z drzwiami przeszklonymi
z ramą w kolorze aluminium
2 drzwi rozwiernych przeszklonych z ramą w kolorze
aluminium, ze szkłem mlecznym
(niezależne od programu)
otwierane w lewo lub w prawo
2 przestawne półki szklane

Pozycja montażowa uchwytu: tylko pionowa

Szafka wewnątrz w kolorze białym.

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

Kombinacja z uchwytem nr 694 nie jest możliwa.

L/P900
L/P1000

4.15

wys. 723 mm

gł. korpusu: 326 mm

131131131131131
128128128128128

128128128128128
125125125125125

110110110110110
106106106106106
104104104104104

9595959595
9292929292
9090909090

6 16-131131H 4100 422
6 16-128128H 4090 422

6 16-128128H 4100 22
6 16-125125H 4090 22

3 8-110110HD 4060 22
3 8-106106HD 4050 22
3 8-104104HD 4045 22

3 8-9595H 4060 22
3 8-9292H 4050 22
3 8-9090H 4045 22
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Szafki wiszące

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki wisz¹ceIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca
z łamanymi drzwiami przeszklonymi z ramą w kolorze
aluminium ze szkłem mlecznym
(niezależne od programu)
składającymi się z 2 frontów szklanych
2 przestawne półki szklane

Pozycja montażowa uchwytu: tylko pozioma

Drzwi łamane odchylają się ok. 205 mm do góry
i 440 mm do przodu.

Szafka wewnątrz w kolorze białym.

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

Kombinacja z uchwytem nr 694 nie jest możliwa.

900

Szafki wisz¹ceIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca
z kombinowanymi drzwiami łamanymi
składającymi się z 2 frontów:
u góry front meblowy (zależny od programu)
na dole drzwi przeszklone z ramą w kolorze aluminium
ze szkłem mlecznym
(niezależne od programu)
2 przestawne półki szklane

Pozycja montażowa uchwytu tylko pozioma

Dostępna w następujących programach:
IP 1200, IP 2200, IP 2800, IP 3100, IP 3700,
IP 4500, IP 6300, IP 6500

Drzwi łamane odchylają się ok. 205 mm do góry
i 440 mm do przodu.

Szafka wewnątrz w kolorze białym.

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

Kombinacja z uchwytem nr 694 nie jest możliwa.

900

Szafki wisz¹ceIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca z drzwiami przeszklonymi
z ramą z prawdziwego aluminium
1 drzwi rozwierne przeszklone z ramą z prawdziwego
aluminium i szybą mleczną
2 przestawne półki szklane

Szafka wewnątrz w kolorze białym.

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

Uchwyt: uchwyt relingowy nr 680.

L/P450
L/P500
L/P600

Szafka wisząca z drzwiami przeszklonymi
z ramą z prawdziwego aluminium
jak wyżej, jednak 
szafka wewnątrz z okleiną korpusu

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

Uchwyt: uchwyt relingowy nr 680.

L/P450
L/P500
L/P600

4.16

wys. 723 mm

gł. korpusu: 326 mm

162162162162162
156156156156156
153153153153153

134134134134134
128128128128128
125125125125125

202187181176163

178178178178178

3 --162162HG60 72A
3 --156156HG50 72A
3 --153153HG45 72A

3 --134134HG60 72WA
3 --128128HG50 72WA
3 --125125HG45 72WA

- 11--221HFK 4090 22U

- 11-178178HFK 4090 22
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Szafki wiszące

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki wisz¹ceIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca z drzwiami przeszklonymi z
ramą z prawdziwego aluminium
2 drzwi rozwiernych przeszklonych z ramą
z prawdziwego aluminium i szybą mleczną
2 przestawne półki szklane

Szafka wewnątrz w kolorze białym.

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

Uchwyt: uchwyt relingowy nr 680.

900
1000

Szafki wisz¹ceIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca z drzwiami przeszklonymi
z ramą z prawdziwego aluminium
2 drzwi rozwiernych przeszklonych z ramą
z prawdziwego aluminium i szybą mleczną
otwierane w lewo lub w prawo
2 przestawne półki szklane

Szafka wewnątrz w kolorze białym.

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

Uchwyt: uchwyt relingowy nr 680.

L/P900
L/P1000

4.17

wys. 723 mm

gł. korpusu: 326 mm

218218218218218
214214214214214

215215215215215
211211211211211

6 --218218HG2T100 72WA
6 --214214HG2T90 72WA

6 --215215HG100 72WA
6 --211211HG90 72WA
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Szafki wiszące witrynowe

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki wisz¹ce witrynoweIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca witrynowa z drzwiami
meblowymi
1 drzwi rozwierne
2 półki przestawne

Montaż uchwytu u góry

L/P300
L/P400
L/P450
L/P500
L/P600

Szafki wisz¹ce witrynoweIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca witrynowa z drzwiami
meblowymi
2 drzwi rozwiernych
2 półki przestawne

Montaż uchwytu u góry

800
900

1000

Szafki wisz¹ce witrynoweIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca witrynowa z drzwiami
przeszklonymi
1 drzwi rozwierne przeszklone
2 przestawne półki szklane

Montaż uchwytu u góry

Pozycja montażowa uchwytu tylko pionowa

Szafka wewnątrz w kolorze białym.

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

L/P450
L/P500
L/P600

Szafka wisząca witrynowa z drzwiami
przeszklonymi
jak wyżej, jednak 
szafka wewnątrz z okleiną korpusu

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

L/P450
L/P500
L/P600

Szafki wisz¹ce witrynoweIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca witrynowa z drzwiami 
przeszklonymi
2 drzwi rozwiernych przeszklonych
2 przestawne półki szklane

Montaż uchwytu u góry

Pozycja montażowa uchwytu tylko pionowa

Szafka wewnątrz w kolorze białym.

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

900
1000

4.18

wys. 723 mm

gł. korpusu: 326 mm

146132125119113
142128122116110

124114111109105
118110107105101
11510710510399

10899979590
10394929187
10092908985

11197908478
10793878175
10691858074

7569656257
7064605753
6661585551
6459565349
5955524944

6 16-172160HU 4100 20
6 16-169157HU 4090 20

3 8-138133HDU 4060 20
3 8-133127HDU 4050 20
3 8-128123HDU 4045 20

3 8-123117HU 4060 20
3 8-117111HU 4050 20
3 8-113108HU 4045 20

6 16-137125HU 4100
6 16-134122HU 4090
6 16-132120HU 4080

3 8-9083HU 4060
3 8-8478HU 4050
3 8-7973HU 4045
3 8-7671HU 4040
3 8-7367HU 4030
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Szafki wiszące witrynowe

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki wisz¹ce witrynoweIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca witrynowa z drzwiami
przeszklonymi, z ramą w kolorze aluminium
1 drzwi rozwierne przeszklone z ramą w kolorze
aluminium ze szkłem mlecznym
(niezależne od programu)
2 przestawne półki szklane

Montaż uchwytu u góry

Montaż uchwytu tylko w pozycji pionowej

Szafka wewnątrz w kolorze białym.

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

Kombinacja z uchwytem nr 694 nie jest możliwa

L/P450
L/P500
L/P600

Szafka wisząca witrynowa z drzwiami
przeszklonymi, z ramą w kolorze aluminium
jak wyżej, jednak 
szafka wewnątrz z okleiną korpusu

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

Kombinacja z uchwytem nr 694 nie jest możliwa.

L/P450
L/P500
L/P600

Szafki wisz¹ce witrynoweIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca witrynowa z drzwiami
przeszklonymi, z ramą w kolorze aluminium
2 drzwi rozwiernych, przeszklonych, z ramą w kolorze
aluminium ze szkłem mlecznym
(niezależne od programu)
2 przestawne półki szklane

Montaż uchwytu u góry

Pozycja montażowa uchwytu: tylko pionowa

Szafka wewnątrz w kolorze białym.

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

Kombinacja z uchwytem nr 694 nie jest możliwa

900
1000

4.19

wys. 723 mm

gł. korpusu: 326 mm

128128128128128
125125125125125

110110110110110
106106106106106
104104104104104

9595959595
9292929292
9090909090

6 16-128128HU 4100 22
6 16-125125HU 4090 22

3 8-110110HDU 4060 22
3 8-106106HDU 4050 22
3 8-104104HDU 4045 22

3 8-9595HU 4060 22
3 8-9292HU 4050 22
3 8-9090HU 4045 22
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Szafki wiszące witrynowe

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki wisz¹ce witrynoweIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca witrynowa z drzwiami przesz-
klonymi z ramą z prawdziwego aluminium

1 drzwi rozwierne, przeszklone, z ramą z prawdziwego
aluminium i szybą mleczną
2 przestawne półki szklane

Szafka wewnątrz w kolorze białym.

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

Uchwyt: uchwyty relingowe nr 680

L/P450
L/P500
L/P600

Szafka wisząca witrynowa z drzwiami przesz-
klonymi z ramą z prawdziwego aluminium

jak wyżej, jednak 
szafka wewnątrz z okleiną korpusu

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

Uchwyt: uchwyt relingowy nr 680.

L/P450
L/P500
L/P600

Szafki wisz¹ce witrynoweIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca witrynowa z drzwiami przesz-
klonymi z ramą z prawdziwego aluminium

2 drzwi rozwiernych przeszklonych z ramą
z prawdziwego aluminium i szybą mleczną
2 przestawne półki szklane

Szafka wewnątrz w kolorze białym.

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

Uchwyt: uchwyty relingowe nr 680

900
1000

4.20

wys. 723 mm

gł. korpusu: 326 mm

215215215215215
211211211211211

162162162162162
156156156156156
153153153153153

134134134134134
128128128128128
125125125125125

6 --215215VHG100 72WA
6 --211211VHG90 72WA

3 --162162VHG60 72A
3 --156156VHG50 72A
3 --153153VHG45 72A

3 --134134VHG60 72WA
3 --128128VHG50 72WA
3 --125125VHG45 72WA
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Narożne szafki wiszące, szafki wiszące ze ściętym bokiem

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Naro¿ne szafki wisz¹ceIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.Wykonanie lewe

Narożna szafka wisząca
1 drzwi rozwierne szer. 450 mm
2 półki przestawne

szer. korpusu dla EH 4090 = 800 mm

EH 4090:
pasuje do UEK90, UEK90 C
w połączeniu z H 4050

EH 4080:
pasuje do UEK80, UEK80 C
w połączeniu z H 4045

Płyta do zabudowy w kolorze korpusu.

L/P

L/P

Naro¿ne szafki wisz¹ceIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Narożna szafka wisząca
2 drzwi rozwiernych 
(kąt otwarcia ok. 170°) 
2 półki przestawne

Pozycja montażowa uchwytu tylko pionowa

Montaż wysuniętego okapu po lewej lub prawej stronie
jest niemożliwy.

EH 4065:
pasuje do U/SP 4115 1
w połączeniu z H 4050

EH 4060:
pasuje do U/SP 4390
w połączeniu z 2 H 4030

L/P600
L/P650

Naro¿ne szafki wisz¹ceIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.Otwierane w prawo

Narożna szafka wisząca
1 drzwi rozwierne szer. 300 mm
2 półki przestawne

Listwy narożne po lewej i po prawej stronie
w kolorze korpusu

Pasuje do U 4390 / SP 4390
w połączeniu z 2 H 4030

Montaż wysuniętego okapu po lewej lub prawej stronie
jest niemożliwy.

L/P600

szafki wisz¹ce ze œciêtym bokiemIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca ze ściętym bokiem
gł. 514/326 mm 
1 drzwi rozwierne 
2 półki przestawne

L/P250

4.21

wys. 723 mm

gł. korpusu: 326 mm

11411010710499

174167159152144

162153146140128
158151143135125

1101061019691

106102979388

3 8-128122VHT 4025

3 8-193185EH 4360

6 8-187175EH 4065
6 8-178169EH 4060

3 8-121117EH 4090

3 8-117113EH 4080

szer. 900x400 mm

szer. 800x350 mm
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szafki wiszące ze ściętym bokiem, regały

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

szafki wisz¹ce ze œciêtym bokiemIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Rama dystansowa
do wysuniętych do przodu szafek wiszących 
materiał korpusu: gł. 188 mm 
w komplecie z listwą do zawieszenia 

600

szafki wisz¹ce ze œciêtym bokiemIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca ze ściętym bokiem
gł. 326/138 mm 
1 drzwi rozwierne 
2 półki przestawne

L/P250

rega³yIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Regał wiszący
2 półki przestawne

Wykonanie z materiału korpusu

300
450
500
600

rega³yIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Regał wiszący
2 półki przestawne

Wykonanie z materiału korpusu

Należy podać wymaganą szerokość (150-600 mm).

Regał bez własnych okuć do zawieszenia.

rega³yIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Regał wiszący
5 półek

Wykonanie z materiału korpusu

Regał bez własnych okuć do zawieszenia.

150

rega³yIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Nowoczesna skrzynka z drewna
do wiszącego regału o szer. 150 mm
wys. 122 mm, szer. 116 mm,
gł. 300 mm 
Wykonanie: lity buk

Pasuje do HR 4015 6

116

rega³yIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Regał narożny do kąta 135°
2 stałe półki

Wykonanie z materiału korpusu

Wymiar planowany 256 x 256 mm

256

4.22

wys. 723 mm

gł. korpusu: 326 mm

115115115115115

2222222222

5454545454

7575757575

6363636363
6161616161
6060606060
5757575757

1071031009792

2727272727

- --115115EHR 4135

- --2222SCH 3015

- --5454HR 4015 6

- --7575HR 4000 V

- --6363HR 4060
- --6161HR 4050
- --6060HR 4045
- --5757HR 4030

3 8-121115VH 4025

- --2727DDH 4060

szer. 150 - 600 mm
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regały

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

rega³yIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Regał wiszący ze ściętym bokiem
gł. 326/138 mm 
2 półki przestawne

Wykonanie z materiału korpusu

L/P250

rega³yIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Regał kończący
2 stałe półki 

Wykonanie z materiału korpusu

prawo- i lewostronny

Regał bez własnych okuć do zawieszenia.

L/P250

4.23

wys. 723 mm

gł. korpusu: 326 mm

4242424242

8686868686

- --4242ARH 4025

- --8686VHR 4025
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Osłony

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Os³onyIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

BLH 4000

BLH 4010

BLH 4410

Osłona do szafek wiszących
montaż między szafkami wiszącymi

Wykonanie z materiału na front
z obu stron z prostym obrzeżem

Osłona do szafek wiszących
Z możliwością dopasowania,
montaż między ścianą
i powierzchnią boczną korpusu.

Wykonanie z materiału na front
od strony ściany z prostą krawędzią

Osłona do szafek wiszących

Wykonanie z materiału korpusu

100
200
300

Os³onyIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Osłona narożna do szafek wiszących
Do naroża 350 x 350 mm,
z wierzchem i spodem

Wykonanie z materiału korpusu

Os³onyIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Wymiary osłony w mm:
A-B=C

Osłona narożna do szafek wiszących
Z wierzchem i spodem

Wymiary podane są od jednego do drugiego naroża
korpusu.
Szer. boku 24-191 mm

Wykonanie z materiału na front

Boki o szer. poniżej 60 mm wykonane są z materiału
korpusu.

Os³onyIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Osłona narożna do szafek wiszących
do rozwiązań pod kątem 135°

Wykonanie z materiału korpusu

Planowany wymiar narożny 159 x 159 mm

4.24

wys. 723 mm

gł. korpusu: 326 mm

1111111111

7472696663

5857555350

2525252525

2222222222
1818181818
1414141414

3937353330

2524232219

3734323128

2422212017

- --1111ALH 4135

- --8078BHE 4020

- --6059BHE 4010

- --2525BHE 4000

- --2222BLH 4430
- --1818BLH 4420
- --1414BLH 4410

- --4241BLH 4020

- --2927BLH 4010

- --3938BLH 4200

- --2726BLH 4000

szer. boku
24-191 mm

szer. boku
24-100 mm

szer. 101-200 mm

szer. 75-100 mm

szer. 101-200 mm

szer. 63-100 mm
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Szafki wiszące

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki wisz¹ceIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca
1 drzwi rozwierne  
1 półka przestawna

L/P300
L/P400
L/P450
L/P500
L/P600

Szafki wisz¹ceIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca
2 drzwi rozwiernych 
1 półka przestawna

800
900

1000

Szafki wisz¹ceIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca
2 drzwi rozwiernych otwieranych w lewo lub w prawo 
1 półka przestawna

L/P800
L/P900
L/P1000

Szafki wisz¹ceIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca
z drzwiami łamanymi
składającymi się z 2 frontów
1 półka przestawna

Pozycja montażowa uchwytu tylko pozioma

Drzwi łamane odchylają się ok. 140 mm do góry
i 310 mm do przodu.

600
800
900

Szafki wisz¹ceIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca z podnoszoną klapą
1 podnoszona klapa
1 półka przestawna
z zabezpieczeniem przed wyciągnięciem

600

Szafki wisz¹ceIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca z żaluzjami
Żaluzje z tw. szt. w kolorze srebrno-szarym z neutralnym
uchwytem dwupunktowym

Szafka wewnątrz w kolorze białym.

600

Szafki wisz¹ceIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca z żaluzjami
1 półka przestawna 
Żaluzje z foliowanego tw. szt. z dopasowaną listwą
uchwytową

Szafka wewnątrz z okleiną korpusu

Kolory żaluzji i korpusów - patrz skorowidz Przegląd
programów.

600

4.25

wys. 579 mm

gł. korpusu: 326 mm

190190190190190

132132132132132

135131128125121

152141136132123
148137132128119
126122119116109

10190847972
9686817670
9583797569

9887817669
9382777367
9280767266

6662595652
6258555248
6056535046
5753504844
5250474539

- --190190HRO 2060

- --132132HRO 2160

- 6-148142HK 2060

- 11-174164HFK 2090
- 9-170160HFK 2080
- 6-139133HFK 2060

6 12-121112H 2100 4
6 12-118108H 2090 4
6 12-116106H 2080 4

6 12-118109H 2100
6 12-115105H 2090
6 12-113103H 2080

3 6-7973H 2060
3 6-7268H 2050
3 6-6965H 2045
3 6-6562H 2040
3 6-6358H 2030
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Szafki wiszące

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki wisz¹ceIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca z drzwiami przeszklonymi
1 drzwi rozwierne przeszklone
1 przestawna półka szklana

Pozycja montażowa uchwytu tylko pionowa

Szafka wewnątrz w kolorze białym.

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

L/P450
L/P500
L/P600

Szafka wisząca z drzwiami przeszklonymi
jak wyżej, jednak 
szafka wewnątrz z okleiną korpusu

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przeglą
programów.

L/P450
L/P500
L/P600

Szafki wisz¹ceIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca z drzwiami przeszklonymi
2 drzwi rozwiernych przeszklonych
1 przestawna półka szklana

Pozycja montażowa uchwytu tylko pionowa

Szafka wewnątrz w kolorze białym.

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

900
1000

Szafki wisz¹ceIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca z drzwiami przeszklonymi
2 drzwi rozwiernych przeszklonych otwieranych w lewo
lub w prawo
1 przestawna półka szklana

Pozycja montażowa uchwytu tylko pionowa

Szafka wewnątrz w kolorze białym.

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

L/P900
L/P1000

4.26

wys. 579 mm

gł. korpusu: 326 mm

136125119114107
131120115111105

133122116111104
128117112108102

11210510310198
108101999894
10699979692

9689878682
9285838278
9083818076

6 12-156147H 2100 420
6 12-153143H 2090 420

6 12-153144H 2100 20
6 12-150140H 2090 20

3 6-124119HD 2060 20
3 6-118114HD 2050 20
3 6-115112HD 2045 20

3 6-109104H 2060 20
3 6-10298H 2050 20
3 6-9996H 2045 20
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Szafki wiszące

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki wisz¹ceIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca z przeszkloną podnoszoną
klapą
1 przeszklona podnoszona klapa
1 przestawna półka szklana
z zabezpieczeniem przed wyciągnięciem

Szafka wewnątrz w kolorze białym.

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

600

Szafki wisz¹ceIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca z drzwiami przeszklonymi
z ramą
1 drzwi przeszklone z ramą ze szkłem mlecznym
okucie Softlift
1 przestawna półka szklana z zabezpieczeniem przed
wyciągnięciem

Pozycja montażowa uchwytu tylko pozioma

Wykonanie ramy w następujących wersjach oraz
zalecenie dla następujących programów:

IP 2800
wysoki połysk w kolorze oberżyny nr 742
kawowo-kremowy, wysoki połysk nr 701
szampański, wysoki połysk nr 744
słoneczno-żółty, wysoki połysk nr 689
szary kwarc, na wysoki połysk nr 729
czarny na wysoki połysk nr 743
brązowa terra, wysoki połysk nr 745
biała magnolia, wysoki połysk nr 731
ciemnoczerwony, wysoki połysk nr 691
biały, wysoki połysk nr 687

IP 3700
tw. szt., imitacja buk rdzeniowy w kolorze
naturalnym nr 722
jasnożółty nr 737
wanilia nr 599
biały nr 613

Szafka wewnątrz w kolorze białym

900

4.27

wys. 579 mm

gł. korpusu: 326 mm

-186---

165158156155151

- 11---HK 2090 20

- 6-178173HK 2060 20
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Szafki wiszące

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki wisz¹ceIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca z drzwiami przeszklonymi
z ramą w kolorze aluminium
1 drzwi rozwierne przeszklone z ramą w kolorze
aluminium ze szkłem mlecznym
(niezależne od programu)
1 przestawna półka szklana

Pozycja montażowa uchwytu: tylko pionowa

Szafka wewnątrz w kolorze białym.

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

Kombinacja z uchwytem nr 694 nie jest możliwa.

L/P450
L/P500
L/P600

Szafka wisząca z drzwiami przeszklonymi
z ramą w kolorze aluminium
jak wyżej, jednak 
szafka wewnątrz z okleiną korpusu

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

Kombinacja z uchwytem nr 694 nie jest możliwa.

L/P450
L/P500
L/P600

Szafki wisz¹ceIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca z drzwiami przeszklonymi
z ramą w kolorze aluminium
2 drzwi rozwiernych przeszklonych z ramą w kolorze
aluminium ze szkłem mlecznym
(niezależne od programu)
1 przestawna półka szklana

Pozycja montażowa uchwytu: tylko pionowa

Szafka wewnątrz w kolorze białym.

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

Kombinacja z uchwytem nr 694 nie jest możliwa.

900
1000

Szafki wisz¹ceIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca z drzwiami przeszklonymi
z ramą w kolorze aluminium
2 drzwi rozwiernych przeszklonych z ramą w kolorze
aluminium (niezależne od programu) otwieranych
w lewo lub w prawo
1 przestawna półka szklana

Pozycja montażowa uchwytu: tylko pionowa

Szafka wewnątrz w kolorze białym.

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

Kombinacja z uchwytem nr 694 nie jest możliwa.

L/P900
L/P1000

4.28

wys. 579 mm

gł. korpusu: 326 mm

122122122122122
120120120120120

119119119119119
117117117117117

103103103103103
9999999999
9797979797

8787878787
8383838383
8181818181

6 12-122122H 2100 422
6 12-120120H 2090 422

6 12-119119H 2100 22
6 12-117117H 2090 22

3 6-103103HD 2060 22
3 6-9999HD 2050 22
3 6-9797HD 2045 22

3 6-8787H 2060 22
3 6-8383H 2050 22
3 6-8181H 2045 22
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Szafki wiszące

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki wisz¹ceIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca z przeszkloną podnoszoną
klapą z ramą w kolorze aluminium
1 przeszklona podnoszona klapa z ramą w kolorze
aluminium ze szkłem mlecznym
(niezależna od programu)
1 przestawna półka szklana
z zabezpieczeniem przed wyciągnięciem

Szafka wewnątrz w kolorze białym.

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

Kombinacja z uchwytem nr 694 nie jest możliwa.

600
900

Szafki wisz¹ceIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca
z łamanymi drzwiami przeszklonymi z ramą w kolorze
aluminium ze szkłem mlecznym
(niezależne od programu)
składającymi się z 2 frontów szklanych
1 przestawna półka szklana

Pozycja montażowa uchwytu: tylko pozioma

Drzwi łamane odchylają się ok. 140 mm do góry
i 310 mm do przodu.

Szafka wewnątrz w kolorze białym.

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

Kombinacja z uchwytem nr 694 nie jest możliwa.

600
800
900

Szafki wisz¹ceIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca
z kombinowanymi drzwiami łamanymi
składającymi się z 2 frontów:
u góry front meblowy (zależny od programu)
na dole drzwi przeszklone z ramą w kolorze aluminium
ze szkłem mlecznym
(niezależne od programu)
1 przestawna półka szklana

Pozycja montażowa uchwytu tylko pozioma

Drzwi łamane odchylają się ok. 140 mm do góry
i 310 mm do przodu.

Szafka wewnątrz w kolorze białym.

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

Kombinacja z uchwytem nr 694 nie jest możliwa.

600
800
900

4.29

wys. 579 mm

gł. korpusu: 326 mm

168158154151147
164154150147143
146139136134131

163163163163163
158158158158158
144144144144144

192192192192192
156156156156156

- 11-176172HFK 2090 22U
- 9-172168HFK 2080 22U
- 6-153150HFK 2060 22U

- 11-163163HFK 2090 22
- 9-158158HFK 2080 22
- 6-144144HFK 2060 22

- 11-192192HK 2090 22
3 6-156156HK 2060 22
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Szafki wiszące

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki wisz¹ceIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca z drzwiami przeszklonymi
z ramą z prawdziwego aluminium
1 drzwi rozwierne przeszklone z ramą z prawdziwego
aluminium i szybą mleczną
1 przestawna półka szklana

Szafka wewnątrz w kolorze białym.

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

Uchwyt: uchwyt relingowy nr 680.

L/P450
L/P500
L/P600

Szafka wisząca z drzwiami przeszklonymi
z ramą z prawdziwego aluminium
jak wyżej, jednak 
szafka wewnątrz z okleiną korpusu

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

Uchwyt: uchwyt relingowy nr 680.

L/P450
L/P500
L/P600

Szafki wisz¹ceIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca z drzwiami przeszklonymi
z ramą z prawdziwego aluminium
2 drzwi rozwiernych przeszklonych z ramą
z prawdziwego aluminium i szybą mleczną
1 przestawna półka szklana

Szafka wewnątrz w kolorze białym.

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

Uchwyt: uchwyt relingowy nr 680.

900
1000

Szafki wisz¹ceIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca z drzwiami przeszklonymi
z ramą z prawdziwego aluminium
2 drzwi rozwiernych przeszklonych z ramą
z prawdziwego aluminium i szybą mleczną
otwieranych w lewo lub w prawo
1 przestawna półka szklana

Szafka wewnątrz w kolorze białym.

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

Uchwyt: uchwyt relingowy nr 680.

L/P900
L/P1000

4.30

wys. 579 mm

gł. korpusu: 326 mm

203203203203203
199199199199199

200200200200200
196196196196196

139139139139139
133133133133133
130130130130130

118118118118118
112112112112112
109109109109109

6 --203203HG2T100 58WA
6 --199199HG2T90 58WA

6 --200200HG100 58WA
6 --196196HG90 58WA

3 --139139HG60 58A
3 --133133HG50 58A
3 --130130HG45 58A

3 --118118HG60 58WA
3 --112112HG50 58WA
3 --109109HG45 58WA
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Szafki wiszące

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki wisz¹ceIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca
z drzwiami łamanymi przeszklonymi z ramą
z prawdziwego aluminium i szybą mleczną 
1 przestawna półka szklana

Pozycja montażowa uchwytu: tylko pozioma

Drzwi łamane odchylają się ok. 140 mm do góry
i 310 mm do przodu.

Szafka wewnątrz w kolorze białym.

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

Uchwyt: uchwyt relingowy nr 680

600
800
900

Szafki wisz¹ceIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca
z kombinowanymi drzwiami łamanymi
składającymi się z 2 frontów:
u góry front meblowy (zależny od programu)
na dole drzwi przeszklone z ramą z prawdziwego
aluminium i szybą mleczną
1 przestawna półka szklana

Pozycja montażowa uchwytu tylko pozioma

Drzwi łamane odchylają się ok. 140 mm do góry
i 310 mm do przodu.

Szafka wewnątrz w kolorze białym.

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

Uchwyt: uchwyt relingowy nr 680

600
800
900

Szafki wisz¹ceIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca z przeszklonymi drzwiami
składanymi z ramą z prawdziwego aluminium
1 przeszklone drzwi składane z ramą z prawdziwego
aluminium i szybą mleczną
1 przestawna półka szklana
z zabezpieczeniem przed wyciągnięciem

Szafka wewnątrz w kolorze białym.

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

Uchwyt: uchwyt relingowy nr 680.

600
900

4.31

wys. 579 mm

gł. korpusu: 326 mm

211211211211211
182182182182182

245230225220214
229218214211206
204194190187183

247247247247247
237237237237237
209209209209209

- --211211HGSL90 58WA
- --182182HGSL60 58WA

- --256250HGML90 58WA
- --240236HGML80 58WA
- --214209HGML60 58WA

- --247247HGL90 58WA
- --237237HGL80 58WA
- --209209HGL60 58WA
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Szafki wiszące witrynowe

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki wisz¹ce witrynoweIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca witrynowa z drzwiami
meblowymi
1 drzwi rozwierne
1 półka przestawna

Montaż uchwytu u góry

L/P300
L/P400
L/P450
L/P500
L/P600

Szafki wisz¹ce witrynoweIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca witrynowa z drzwiami
meblowymi
2 drzwi rozwiernych
1 półka przestawna

Montaż uchwytu u góry

800
900

1000

Szafki wisz¹ce witrynoweIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca witrynowa z drzwiami
przeszklonymi
1 drzwi rozwierne przeszklone
1 przestawna półka szklana

Montaż uchwytu u góry

Pozycja montażowa uchwytu tylko pionowa

Szafka wewnątrz w kolorze białym.

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

L/P450
L/P500
L/P600

Szafka wisząca witrynowa z drzwiami
przeszklonymi
jak wyżej, jednak 
szafka wewnątrz z okleiną korpusu

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

L/P450
L/P500
L/P600

Szafki wisz¹ce witrynoweIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca witrynowa z drzwiami
przeszklonymi
2 drzwi rozwiernych przeszklonych
1 przestawna półka szklana

Montaż uchwytu u góry

Pozycja montażowa uchwytu tylko pionowa

Szafka wewnątrz w kolorze białym.

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

900
1000

4.32

wys. 579 mm

gł. korpusu: 326 mm

133122116111104
128117112108102

11210510310198
108101999894
10699979692

9689878682
9285838278
9083818076

9887817669
9382777367
9280767266

6662595652
6258555248
6056535046
5753504844
5250474539

6 12-153144HU 2100 20
6 12-150140HU 2090 20

3 6-124119HDU 2060 20
3 6-118114HDU 2050 20
3 6-115112HDU 2045 20

3 6-109104HU 2060 20
3 6-10298HU 2050 20
3 6-9996HU 2045 20

6 12-118109HU 2100
6 12-115105HU 2090
6 12-113103HU 2080

3 6-7973HU 2060
3 6-7268HU 2050
3 6-6965HU 2045
3 6-6562HU 2040
3 6-6358HU 2030
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Szafki wiszące witrynowe

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki wisz¹ce witrynoweIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca witrynowa z drzwiami
przeszklonymi z ramą w kolorze aluminium
1 drzwi rozwierne przeszklone z ramą w kolorze
aluminium ze szkłem mlecznym
(niezależne od programu)
1 przestawna półka szklana

Montaż uchwytu u góry

Pozycja montażowa uchwytu: tylko pionowa

Szafka wewnątrz w kolorze białym.

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

Kombinacja z uchwytem nr 694 nie jest możliwa

L/P450
L/P500
L/P600

Szafka wisząca witrynowa z drzwiami
przeszklonymi z ramą w kolorze aluminium
jak wyżej, jednak 
szafka wewnątrz z okleiną korpusu

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

Kombinacja z uchwytem nr 694 nie jest możliwa.

L/P450
L/P500
L/P600

Szafki wisz¹ce witrynoweIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca witrynowa z drzwiami
przeszklonymi z ramą w kolorze aluminium
2 drzwi rozwiernych przeszklonych z ramą w kolorze
aluminium ze szkłem mlecznym
(niezależne od programu)
1 przestawna półka szklana

Montaż uchwytu u góry

Pozycja montażowa uchwytu: tylko pionowa

Szafka wewnątrz w kolorze białym.

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

Kombinacja z uchwytem nr 694 nie jest możliwa

900
1000

4.33

wys. 579 mm

gł. korpusu: 326 mm

119119119119119
117117117117117

103103103103103
9999999999
9797979797

8787878787
8383838383
8181818181

6 12-119119HU 2100 22
6 12-117117HU 2090 22

3 6-103103HDU 2060 22
3 6-9999HDU 2050 22
3 6-9797HDU 2045 22

3 6-8787HU 2060 22
3 6-8383HU 2050 22
3 6-8181HU 2045 22
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Szafki wiszące witrynowe

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki wisz¹ce witrynoweIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca witrynowa z drzwiami przesz-
klonymi, z ramą z prawdziwego aluminium

1 drzwi rozwierne, przeszklone, z ramą z prawdziwego
aluminium i szybą mleczną
1 przestawna półka szklana

Szafka wewnątrz w kolorze białym.

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

Uchwyt: uchwyty relingowe nr 680

L/P450
L/P500
L/P600

Szafka wisząca witrynowa z drzwiami przesz-
klonymi, z ramą z prawdziwego aluminium

jak wyżej, jednak 
szafka wewnątrz z okleiną korpusu

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

Uchwyt: uchwyt relingowy nr 680.

L/P450
L/P500
L/P600

Szafki wisz¹ce witrynoweIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca witrynowa z drzwiami przesz-
klonymi z ramą z prawdziwego aluminium

2 drzwi rozwiernych przeszklonych z ramą z
prawdziwego aluminium i szybą mleczną
1 przestawna półka szklana

Szafka wewnątrz w kolorze białym.

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

Uchwyt: uchwyty relingowe nr 680

900
1000

4.34

wys. 579 mm

gł. korpusu: 326 mm

200200200200200
196196196196196

139139139139139
133133133133133
130130130130130

118118118118118
112112112112112
109109109109109

6 --200200VHG100 58WA
6 --196196VHG90 58WA

3 --139139VHG60 58A
3 --133133VHG50 58A
3 --130130VHG45 58A

3 --118118VHG60 58WA
3 --112112VHG50 58WA
3 --109109VHG45 58WA
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Narożne szafki wiszące, szafki wiszące ze ściętym bokiem

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Naro¿ne szafki wisz¹ceIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.Wykonanie lewe

Narożna szafka wisząca
1 drzwi rozwierne szer 450 mm  
1 półka przestawna

szer. korpusu dla EH 2090 = 800 mm

EH 2090:
pasuje do UEK90, UEK90 C
w połączeniu z H 2050

EH 2080:
pasuje do UEK80, UEK80 C
w połączeniu z H 2045

Płyta do zabudowy w kolorze korpusu.

L/P

L/P

Naro¿ne szafki wisz¹ceIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Narożna szafka wisząca
2 drzwi rozwiernych 
(kąt otwarcia ok. 170°) 
1 półka przestawna 

Pozycja montażowa uchwytu tylko pionowa

Montaż wysuniętego okapu po lewej lub prawej stronie
jest niemożliwy.

EH 2065:
pasuje do U/SP 4115 1
w połączeniu z H 2050

EH 2060:
pasuje do U/SP 4390
w połączeniu z 2 H 2030

L/P600
L/P650

Naro¿ne szafki wisz¹ceIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.Otwierane w prawo

Narożna szafka wisząca
1 drzwi rozwierne szer. 300 mm 
1 półka przestawna

listwy narożne po lewej i po prawej stronie
w kolorze korpusu

Pasuje do U 4390 / SP 4390
w połączeniu z 2 H 2030

Montaż wysuniętego okapu po lewej lub prawej stronie
jest niemożliwy.

L/P600

szafki wisz¹ce ze œciêtym bokiemIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca ze ściętym bokiem
gł. 514/326 mm 
1 drzwi rozwierne
1 półka przestawna

L/P250

4.35

wys. 579 mm

gł. korpusu: 326 mm

9896939185

156153145137129

140135129124115
141138129120112

9995908680

9591878377

3 6-109104VHT2025

3 6-171166EH 2360

6 6-159151EH 2065
6 6-156150EH 2060

3 6-105103EH 2090

3 6-10199EH 2080

szer. 900x400 mm

szer. 800x350 mm
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szafki wiszące ze ściętym bokiem, regały

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

szafki wisz¹ce ze œciêtym bokiemIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Rama dystansowa
do wysuniętych do przodu szafek wiszących 
materiał korpusu: gł. 188 mm 
w komplecie z listwą do zawieszenia

600

szafki wisz¹ce ze œciêtym bokiemIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca ze ściętym bokiem
gł. 326/138 mm 
1 drzwi rozwierne 
1 półka przestawna

L/P250

rega³yIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Regał wiszący
1 półka przestawna 

Wykonanie z materiału korpusu

300
450
500
600

rega³yIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Regał wiszący
1 półka przestawna 

Wykonanie z materiału korpusu

Należy podać wymaganą szerokość (150-600 mm).

Regał bez własnych okuć do zawieszenia

rega³yIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Regał wiszący
4 półki

Wykonanie z materiału korpusu

Regał bez własnych okuć do zawieszenia

150

rega³yIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Nowoczesna skrzynka z drewna
do wiszącego regału o szer. 150 mm
wys. 122 mm, szer. 116 mm,
gł. 300 mm 
Wykonanie: lity buk

pasuje do HR 2015 6

116

rega³yIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Regał narożny do kąta 135°
1 stała półka

Wykonanie z materiału korpusu

Wymiar planowany 256 x 256 mm

256

4.36

wys. 579 mm

gł. korpusu: 326 mm

9797979797

2222222222

4747474747

6969696969

5757575757
5555555555
5454545454
5050505050

9290878579

2525252525

- --9797EHR 2135

- --2222SCH 3015

- --4747HR 2015 6

- --6969HR 2000 V

- --5757HR 2060
- --5555HR 2050
- --5454HR 2045
- --5050HR 2030

3 6-10398VH 2025

- --2525DDH 2060

szer. 150 - 600 mm
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regały

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

rega³yIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Regał wiszący ze ściętym bokiem
gł. 326/138 mm 
1 półka przestawna

Wykonanie z materiału korpusu

L/P250

rega³yIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Regał kończący
1 stała półka

Wykonanie z materiału korpusu

prawo- i lewostronny

Regał bez własnych okuć do zawieszenia

L/P250

4.37

wys. 579 mm

gł. korpusu: 326 mm

3535353535

7373737373

- --3535ARH 2025

- --7373VHR 2025
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Osłony

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Os³onyIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

BLH 2000

BLH 2010

BLH 2210

Osłona do szafek wiszących
montaż między szafkami wiszącymi

Wykonanie z materiału na front
z obu stron z prostym obrzeżem

Osłona do szafek wiszących
Z możliwością dopasowania,
montaż między ścianą
i powierzchnią boczną korpusu.

Wykonanie z materiału na front
od strony ściany z prostą krawędzią

Osłona do szafek wiszących

Wykonanie z materiału korpusu

100
200
300

Os³onyIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Osłona narożna do szafek wiszących
Do naroża 350 x 350 mm,
z wierzchem i spodem

Wykonanie z materiału korpusu

Os³onyIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Wymiary osłony w mm:
A-B=C

Osłona narożna do szafek wiszących
Z wierzchem i spodem

Wymiary podane są od jednego do drugiego naroża
korpusu.
szer. boku: 24-191 mm

Wykonanie z materiału na front

Boki o szer. poniżej 60 mm wykonane są z materiału
korpusu.

Os³onyIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Osłona narożna do szafek wiszących
do rozwiązań pod kątem 135°

Wykonanie z materiału korpusu

Planowany wymiar narożny 159 x 159 mm

4.38

wys. 579 mm

gł. korpusu: 326 mm

1111111111

6463605855

5150484643

2323232323

2121212121
1717171717
1313131313

3432302825

2221201916

3028272623

2019181714

- --1111ALH 2135

- --7269BHE 2020

- --5352BHE 2010

- --2323BHE 2000

- --2121BLH 2230
- --1717BLH 2220
- --1213BLH 2210

- --3937BLH 2020

- --2624BLH 2010

- --3432BLH 2200

- --2322BLH 2000

szer. boku
24-191 mm

szer. boku
24-100 mm

szer. 101-200 mm

szer. 75-100 mm

szer. 101-200 mm

szer. 63-100 mm
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Szafki wiszące

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki wisz¹ceIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca
nad okapem kuchennym
1 drzwi uchylne

Pozycja montażowa uchwytu tylko pozioma

w połączeniu z H 2000 i jako szafka nadstawkowa do
DH 3060 4 i BDH 3060 14 z wyciągiem

Szafka o szer. 800 i 900 mm niedostępna w programie
IP 6700.

300
450
500
600
800
900

Szafki wisz¹ceIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca z uchylnymi drzwiami
przeszklonymi z ramą w kolorze aluminium
1 drzwi uchylne przeszklone z ramą w kolorze
aluminium ze szkłem mlecznym
(niezależne od programu)

Szafka wewnątrz w kolorze białym.

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

Kombinacja z uchwytem nr 694 nie jest możliwa.

450
500
600
800
900

Szafki wisz¹ceIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca z drzwiami uchylnymi z ramą
z prawdziwego aluminium
1 przeszklone drzwi uchylne z ramą z prawdziwego
aluminium i szybą mleczną

Szafka wewnątrz w kolorze białym.

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

Uchwyt: uchwyt relingowy nr 680.

450
500
600
800
900

4.39

wys. 291 mm

gł. korpusu: 326 mm

129129129129129
112112112112112
9292929292
8686868686
8181818181

7878787878
7474747474
5656565656
5353535353
5151515151

7868646157
7364605753
5346434138
5144413937
4940383735
4536343331

6 --129129HGK90 29WA
6 --112112HGK80 29WA
6 --9292HGK60 29WA
6 --8686HGK50 29WA
6 --8181HGK45 29WA

8 11-7878H 5090 22
8 9-7474H 5080 22
8 6-5656H 5060 22
8 5-5353H 5050 22
8 5-5151H 5045 22

8 11-8682H 5090
8 9-8379H 5080
8 6-6057H 5060
8 5-5855H 5050
8 5-5653H 5045
8 3-5249H 5030
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Szafki nadstawkowe

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki nadstawkoweIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka nadstawkowa
wys. 1432 mm (wys. H7000)
jako nadstawka na blaty robocze o grubości 40 mm

1 drzwi rozwierne
3 półki przestawne
2 szuflady (Servosoft)

L/P600

Szafki nadstawkoweIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka nadstawkowa
wys. 1288 mm (wys. H4000)
jako nadstawka na blaty robocze o grubości 40 mm

1 drzwi rozwierne
2 półki przestawne
2 szuflady (Servosoft)

L/P600

Szafki nadstawkoweIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka nadstawkowa
wys. 1144 mm (wys. H2000)
jako nadstawka na blaty robocze o grubości 40 mm

1 drzwi rozwierne
2 półki przestawne
2 szuflady (Servosoft)

L/P600

4.40

gł. korpusu: 326 mm

267237223210195

278247233219203

289257242228212

3 23-320296A2S60 114

3 26-333309A2S60 129

3 28-347322A2S60 143
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Szafki nadstawkowe

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki nadstawkoweIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka nadstawkowa z żaluzjami
wys. 1432 mm (wys. H7000)
do ustawienia na blatach roboczych o grubości 40 mm

3 półki przestawne 
1 stała półka 
żaluzje z foliowanego tw. szt. z dopasowaną listwą
uchwytową

Szafka wewnątrz z okleiną korpusu

Kolory żaluzji i korpusów - patrz skorowidz Przegląd
programów.

600
900

Szafki nadstawkoweIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka nadstawkowa z żaluzjami
wys. 1288 mm (wys. H4000)
do ustawienia na blatach roboczych o grubości 40 mm

2 półki przestawne 
1 stała półka 
żaluzje z foliowanego tw. szt. z dopasowaną listwą
uchwytową

Szafka wewnątrz z okleiną korpusu

Kolory żaluzji i korpusów - patrz skorowidz Przegląd
programów.

600
900

Szafki nadstawkoweIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka nadstawkowa z żaluzjami
wys. 1144 mm (wys. H2000)
do ustawienia na blacie roboczym o grubości 40 mm 

2 półki przestawne
1 stała półka
żaluzje z foliowanego tw. szt. z dopasowaną listwą
uchwytową

Szafka wewnątrz z okleiną korpusu

Kolory żaluzji i korpusów - patrz skorowidz Przegląd
programów.

600
900

4.41

gł. korpusu: 326 mm

329329329329329
239239239239239

340340340340340
250250250250250

350350350350350
260260260260260

- --329329ARO 2090
- --239239ARO 2060

- --340340ARO 4090
- --250250ARO 4060

- --350350ARO 7090
- --260260ARO 7060
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Szafki wiszące do zabudowy sprzętu AGD

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki wisz¹ce do zabudowy sprzêtu AGDIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.HM 7060

Szafka wisząca do zabudowy kuchenki
mikrofalowej
wys. 867 mm
1 drzwi rozwierne 
1 półka przestawna 

wys. wnęki: 364 mm lub 350 mm
kompensacja wymiarów wnęki osłoną korpusu 

L/P600

Szafki wisz¹ce do zabudowy sprzêtu AGDIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca do zabudowy kuchenki
mikrofalowej
wys.723 mm
1 klapa

wys. wnęki: 364 mm 
kompensacja wymiarów wnęki osłoną korpusu

Pozycja montażowa uchwytu pozioma

600

Szafka wisząca do zabudowy kuchenki
mikrofalowej
wys. 579 mm
1 osłona frontowa

wys. wnęki: 364 mm lub 350 mm
kompensacja wymiarów wnęki osłoną korpusu

600

Szafki wisz¹ce do zabudowy sprzêtu AGDIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Osłona nad filtrem okapu kuchennego
pracującego w obiegu zamkniętym
wys. 291 mm 
przewidziana do montażu między
szafkami wiszącymi H 7000  

Wykonanie z materiału na front

Przy planowaniu na końcu ciągu kuchennego
KBM 1000 zaplanować jako osłonę widoczną.

Ze względu na wylot powietrza nie montować
zamkniętej osłony sufitowej.

600

Szafki wisz¹ce do zabudowy sprzêtu AGDIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.BLM 6028

Osłona frontowa
do połączenia kuchenki mikrofalowej z okapem
kuchennym firmy Whirlpool lub Bauknecht

Przewidziana do montażu między szafkami wiszącymi.

Przy planowaniu na końcu ciągu kuchennego
KBM 1000 zaplanować jako osłonę widoczną.

Ze względu na wylot powietrza nie montować
zamkniętej osłony sufitowej.

600

600

600

4.42

wys. 867 mm (H7) / 723 mm (H4) / 579 mm (H2)

gł. korpusu: 326 mm

2317151310

2620181613

2923211916

3024222017

7164626157

7871696762

8375737166

- --3027BLM 6014

- --3330BLM 6028

- --3633BLM 6043

- --3734BLH 5060

- --7875HM 2060

8 6-8683HM 4060

3 5-9188HM 7060

H 2 (wysokość osłony
147 mm)

H 4 (wysokość osłony
291 mm)

H 7 (wysokość osłony
435 mm)
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Szafki wiszące do zabudowy sprzętu AGD

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki wisz¹ce do zabudowy sprzêtu AGDIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Płyta frontowa do zintegrowanego okapu do
zabudowy o szer. 600 mm
wys. 480 mm

Pozycja montażowa uchwytu tylko pozioma

Do pracy w obiegu zamkniętym zamiast szafki
nadstawkowej H 5060 zastosować osłonę
frontową BLH 5060.

BDH 3060 14 przygotowana do montażu na AD 60

600
600

Płyta frontowa do zintegrowanego okapu do
zabudowy o szer. 600 mm
wys. 579 mm

Pozycja montażowa uchwytu tylko pozioma

600

Szafki wisz¹ce do zabudowy sprzêtu AGDIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca
wys. 486 mm
nad okapami w połączeniu z H 4000 
1 drzwi rozwierne 
1 półka przestawna

L/P600

Szafka wisząca
wys. 435 mm
nad okapami w połączeniu z H 4000 
1 drzwi rozwierne 
1 półka przestawna

L/P600

Szafki wisz¹ce do zabudowy sprzêtu AGDIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Płyta frontowa z 2 ściankami bocznymi
i ścianką tylną do okapów do zabudowy
wys. 486 mm 
z górną półką

Pozycja montażowa uchwytu tylko pozioma

W przypadku zastosowania do pracy w obiegu
zamkniętym nie wolno planować szafki
nadstawkowej H 5060.
Zastosować osłonę frontową BLH 5060.

600

Szafki wisz¹ce do zabudowy sprzêtu AGDIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca
wys. 435 mm
1 drzwi rozwierne 
1 półka przestawna

L/P600

4.43

wys. 867 mm (H7) / 723 mm (H4) / 579 mm (H2)

gł. korpusu: 326 mm

9482787570

7265636259

5949464340

6151484542

3931282623

3326242219
3326242219

3 5-103101HD60 43

- 6-8278DH 3060 4

3 4-6864H60 43

3 5-7167H60 48

- 6-5246BDH 2060 14

- 6-4439BDH 3060 11
- 6-4439BDH 3060 14
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Szafki wiszące do zabudowy sprzętu AGD

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki wisz¹ce do zabudowy sprzêtu AGDIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca do okapu z osłoną
oświetleniową
wys. 867 mm
1 drzwi rozwierne
2 półki

L/P600

Szafka wisząca
do okapu z osłoną oświetleniową ADF 601 W
jak wyżej

L/P600

Szafka wisząca do okapu z osłoną
oświetleniową
wys. 723 mm
1 drzwi rozwierne
2 półki

L/P600

Szafka wisząca
do okapu z osłoną oświetleniową ADF 601 W
jak wyżej

L/P600

Szafki wisz¹ce do zabudowy sprzêtu AGDIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca do okapu z osłoną
oświetleniową
wys. 579 mm
1 drzwi rozwierne
1 półka

L/P600

Szafka wisząca
do okapu z osłoną oświetleniową ADF 601 W
jak wyżej

L/P600

4.44

wys. 867 mm (H7) / 723 mm (H4) / 579 mm (H2)

gł. korpusu: 326 mm

102100969387

102100969387

11611210710396

11611210710396

125119114109101

125119114109101

3 6-115110DH 2060 1

3 6-115110DHA 2060

3 8-131125DH 4060 1

3 8-131125DHA 4060

3 11-143136DH 7060 1

3 11-143136DHA 7060
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Okapy kominowe

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Okapy kominoweIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Narożna ścianka tylna do okapu
szer. 960 mm, wys. 1800 mm,
do maks. wys. pomieszczenia 2600 mm dla
cokołu 100 mm 
(ślepa osłona narożna 680x680 mm) 

Wykonanie z materiału korpusu

960

Okapy kominoweIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Narożna ścianka tylna
do połączenia narożnych regałów 135° i szafki wiszącej
600 mm
szer. 1110 mm, wys. 1800 mm,
do maks. wys. pomieszczenia 2600 mm dla
cokołu 100 mm 
(ślepa osłona narożna 786x786 mm) 

Wykonanie z materiału korpusu

1110

4.45

6565656565

5050505050

- --6565RW 3110

- --5050RW 3090
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Okapy kominowe

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Okapy kominoweIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Okap kominowy na wys. pomieszczenia
z gzymsem do wyłożenia płytkami o wysokości 100 mm

szer. 900 mm, gł. 500 mm 
do pomieszczeń o wys. do 2600 mm dla
cokołu 100 mm,
zalecany wymiar planowany szer. 900 mm 

Przewidziany do osobnego zawieszenia

Lej z surowej płyty wiórowej do samodzielnego
wykończenia przez użytkownika

Wykonanie z gzymsem podobne jak K 1000:
imitacja dzikiego dębu w kolorze nr 739

900

Okap kominowy na wys. pomieszczenia
z gzymsem do wyłożenia płytkami o wysokości 100 mm

szer. 900 mm, gł. 500 mm 
do pomieszczeń o wys. do 2600 mm dla
cokołu 100 mm,
zalecany wymiar planowany szer. 900 mm 

Przewidziany do osobnego zawieszenia

Lej z surowej płyty wiórowej do samodzielnego
wykończenia przez użytkownika

Wykonanie z gzymsem podobne jak K 6000:
imitacja akacji nr 740
imitacja wiśni szlachetnej w kolorze
naturalnym nr 640
imitacja buka rdzeniowego w kolorze naturalnym nr 710
imitacja śliwki rdzeniowej w kolorze naturalnym nr 720
imitacja klonu królewskiego w kolorze
naturalnym nr 630
imitacja orzecha Noce w kolorze
naturalnym nr 660
biała magnolia nr 750
platynowo-szary nr 650
wanilia nr 580
imitacja dzikiego dębu w kolorze nr 730

900
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Okapy kominowe

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Okapy kominoweIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Okap narożny na wys. pomieszczenia
z gzymsem do wyłożenia płytkami o wysokości 100 mm

szer. 1050 x 1050 mm,
z lejem o max. wys. 1040 mm
do pomieszczeń o wys. do 2600 mm 

Składa się z:
narożnej ścianki tylnej szer. 710 mm
z materiału korpusu

Lej z surowej płyty wiórowej do samodzielnego
wykończenia przez użytkownika

Wykonanie z gzymsem podobne jak K 1000:
imitacja dzikiego dębu w kolorze nr 739

1050

Okap narożny na wys. pomieszczenia
z gzymsem do wyłożenia płytkami o wysokości 100 mm

szer. 1050 x 1050 mm,
z lejem o max. wys. 1040 mm
do pomieszczeń o wys. do 2600 mm 

Składa się z:
narożnej ścianki tylnej szer. 710 mm
z materiału korpusu

Lej z surowej płyty wiórowej do samodzielnego
wykończenia przez użytkownika

Wykonanie z gzymsem podobne jak K 6000:
imitacja akacji nr 740
imitacja wiśni szlachetnej w kolorze
naturalnym nr 640
imitacja buka rdzeniowego w kolorze naturalnym nr 710
imitacja śliwki rdzeniowej w kolorze naturalnym nr 720
imitacja klon królewski w kolorze
naturalnym nr 630
imitacja orzecha Noce w kolorze
naturalnym nr 660
biała magnolia nr 750
platynowo-szary nr 650
wanilia nr 580
imitacja dzikiego dębu w kolorze nr 730

1050
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5. Szafki boczne, szafki midi
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Skrócenie głębokości / boki widoczne

Szafki boczne 2195 mm

Szafki boczne 2051 mm

Szafki boczne 1907 mm

Osłony

Szafki midi
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Informacja na temat szafek bocznych do zabudowy urządzeń

Na następnych stronach zamieszczono informacje na temat możliwych typów handlowych i odpowiadających im
typów produkcyjnych. Podział szafek oznaczony jest prostymi symbolami i uzupełniony odpowiednimi wysokościami.

Możliwości Przykład

Typoszeregi

Oferowane „warianty szafek dolnych”

SIE 5060

SIE 5x60 IATyp produkcyjny:

Typ handlowy:

a429

d141

c285

c285

a893
e880

b drzwi uchylne

f stała osłona frontowa

a drzwi rozwierne

fronty łączone na kołki

e wnęka na urządzenia (dodatkowo wykończona 
w kolorze szarym)

g drzwi łamane do kuchenki mikrofalowej
(wnęka ta może zostać dodatkowo wyposażona 
przez użytkownika w drzwi łamane.
Prosimy zamówić osobno, artykuł KLS 3060)

d szuflada

c szuflada z wysokim frontem

Na podstawie urządzeń, które mają być zabudowane w szafce bocznej, można wybrać następujące typoszeregi:

typoszereg 5 z 1 zintegrowaną wnęką

typoszereg 6 z 1 otwartą i 1 zintegrowaną wnęką

typoszereg 7 z 2 otwartymi wnękami

typoszereg 8 z 2 zintegrowanymi wnękami

typoszereg 9 z 1 otwartą wnęką

W obrębie typoszeregów można wybrać podstawowy typ szafki zgodnie z wymaganą wysokością wnęk(i).

Budowa szafki od góry:

1 drzwi rozwierne wys. 429 mm
1 drzwi rozwierne wys. 893 mm
1 zintegrowana wnęka 880 mm
1 szuflada wys.141 mm
1 szuflada z wysokim frontem 285 mm
1 szuflada z wysokim frontem 285 mm

Wariant A

1 drzwi rozwierne
wys. 717 mm
1 półka

Wariant E

1 szuflada
wys. 141 mm
2 szuflady z 
wysokim frontem
wys. 285 mm

Wariant G

1 drzwi rozwierne
wys. 573 mm
1 półka

Wariant H

2 szuflady z 
wysokim frontem
wys. 285 mm

Wariant I

2 szuflady
wys. 141/118 mm
1 szuflada z 
wysokim frontem
wys. 285 mm

Wariant K

1 szuflada z 
wysokim frontem
wys. 285 mm

W zamówieniu należy koniecznie podać nazwę urządzenia zgodnie z katalogiem producenta i nazwę artykułu zamawianej szafki.

Należy uwzględnić „wariant szafki dolnej” (jeśli jest oferowany, jest to trzecia litera w numerze artykułu),
w ten sposób ustala się numer artykułu i nr ident. (cenę).
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Informacja na temat szafek bocznych do zabudowy urządzeń

Typy handlowe / typy produkcyjne 2195 mm

Typoszereg 5

Typoszereg 5

Typoszereg 5

SHL 5x60 NL

SHL 5060

SHM 5x60 RG

SHM 5060

SHM 5x60 TC SHM 5x60 TD SHM 5x60 TG SHM 5x60 TH SHM 5x60 TL SHM 5x60 TN

SHA 5x60 IA

SHA 5060

SHE 5x60 IA

SHE 5060

SHG 5x60 IA

SHG 5060

SHG 5x60 LC SHH 5x60 IA

SHH 5060

SHI 5x60 IA

SHI 5060

SHK 5x60 NH

SHK 5060

SHK 5x60 NI SHK 5x60 NK SHK 5x60 NL

SHL 5x60 OC SHL 5x60 OE SHL 5x60 PE SHL 5x60 PK SHL 5x60 PL SHL 5x60 PM SHL 5x60 PP SHL 5x60 RC SHL 5x60 RF SHL 5x60 RI SHL 5x60 RL SHL 5x60 RM SHL 5x60 RT

a861 a717 a573 a573 a573
a717 a717

a573 a573 a573 a573
a429 a429

a573

a573

a717

a573 a573
c285

c285

c285

c285 c285 c285 c285 c285 c285

d141

a573 a717 a573 a717 a717 a573 a573 a573 a573

a429 b285 b285 b285 b285 b285 b285

d141

d141

a1037
e1011

a1325
e1212

a1181
e1068

a949
e885

a1181
e1162

a1181
e1775

a1181
e1155

a717
e574

a573
e560

a717
e704

a949
e887

a717
e622

a717

a717
e633

a1325
e1225

a1181
e1083

a1037
e1024

a893
e886

a717
e666

a1181
e1149

a573
e464

a893
e885

a893
e1590

a717

a429
e361

a893
e873

a1325
e1216

a717
e704a573

e560

a717
e592

a1037
e992,5

a1181
e1047,5

a429
e387,5

a429
e349,5

a893
e851,5

a429
e359,5 a429

e422,5

a429
e427,5

a1037
e944,5

a717
e637,5

a1037
e979

a893
e880

a893
e880 a893

e880
a1037
e1025

a893
e880

SHH 5x60 LC

c285

c285

a573

a1037
e1025

a893
e880

SHI 5x60 LC

c285

a573

d141

d141

a1037
e1025

a429
e349,5

a429
e356,6

a893
e872,5

a893
e867

a893
e855

a429
e368

a1325
e1226
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Informacja na temat szafek bocznych do zabudowy urządzeń

Typy handlowe / typy produkcyjne 2195 mm

c285

e590

a573

Typoszereg 6

Typoszereg 7

Typoszereg 8 Typoszereg 9

SHG 7060 KB

SHG 7060 SHH 7060 SHI 7060 SHW 7060

SHL 8060 SHT 8060

SHA 9060 FB

SHA 9060 SHE 9060 SHG 9060 SHK 9060

SHA 9060 IB SHB 9060 IB SHE 9060 FB SHG 9060 IB SHK 9060 NR

SHK 6x60 NN

SHK 6060

SHT 6x60 NE SHT 6x60 NN

SHT 6060

SHT 6x60 NO SHT 6x60 OA

SHU 6060

SHT 6x60 PF SHU 6x60 OD

SHV 6060

SHU 6x60 PB SHU 6x60 PC SHU 6x60 PH SHV 6x60 RS SHV 6x60 SI SHV 6x60 SK SHV 6x60 SM

SHG 7060 KC SHG 7060 LA SHH 7060 KB SHH 7060 KC SHH 7060 LA SHH 7060 LD SHI 7060 KB

SHL 8x60 PI SHL 8x60 RO SHT 8x60 TA SHT 8x60 TB

a861
a573 a573

a861
a717 a573

a717 a717
a573 a573

a573 a573 a573

a573 a573 a573 a573 a573 a573 a573

a573 a429

a573 a861 a861 a861 a717

d141d141

d141

c285

c285 c285

c285 c285 c285 c239

c285 c285 c285 c285 c285

c285

e596
e880

e880

SHB 9060

SHB 9060 FB

a861

a573

d141

e596 e590 e880 e1226

e364 e380 e364 e380
e450

e364

e590 e596 e600 e590 e590 e591
e597 e590

e380

e364 e380
e410
g

e410
g

e410
g

e410
g

e410
g

e450

a893
e876

a893
e880

a1037
e1025

a949
e878,5

a717
e601

a861
e716

a861
e716

a949
e878,5

a893
e876

a893
e876

a893
e876

a949
e880

a573

e593

a949
e880

a717 a717 a717 a573 a429 a429 a429 a429

e365 e381
e450,5

e364 e380 e450

a1037
e1021

a1037
e1021

a1037
e1021 a717

a429
e1028 a1325

e1225
a1325
e1225

a1325
e1225

a573
e1222

a717

a893
e880,5

f34

f48 f32
f51

f52
f46 f30

f48 f32

f50 f34 f50 f34 f50

f89

a573

SHI 7060 KC

c285

e380

e590

a573

SHI 7060 LA SHI 7060 LD

c285

e450

e597

a573

SHW 7060 TB

e880

e879

f89

b285

b285 b285

f34

d141 d141 d118
d141 d141 d141 d118

e410
g

SHK 7060

SHK 7060 MC

e590

SHK 7060 RD

e380

e590

b429

d118 d118

e590e590

a861
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Informacja na temat szafek bocznych do zabudowy urządzeń

Typy handlowe / typy produkcyjne 2051 mm

Typoszereg 5

Typoszereg 5

Typoszereg 5

SIL 5x60 NL

SIL 5060

SIM 5x60 RG

SIM 5060

SIM 5x60 TC SIM 5x60 TD SIM 5x60 TG SIM 5x60 TH SIM 5x60 TL SIM 5x60 TN

SIA 5x60 IA

SIA 5060 SIE 5060

SIE 5x60 IA SIG 5x60 IA

SIG 5060 SIH 5060

SIG 5x60 LC SIH 5x60 IA

SIK 5060

SII 5x60 LC SIK 5x60 NH SIK 5x60 NI SIK 5x60 NK SIK 5x60 NL

SIL 5x60 OC SIL 5x60 OE SIL 5x60 PE SIL 5x60 PK SIL 5x60 PL SIL 5x60 PM SIL 5x60 PP SIL 5x60 RC SIL 5x60 RF SIL 5x60 RI SIL 5x60 RL SIL 5x60 RM SIL 5x60 RT

a717

a429 a429
a573

a429 a573 a429 a429 a429 a429 a429

a717
a573 a573

b285

b285 b285

d141

d141

d141
c285 c285

c285 c285 c285 c285 c285 c285c285

a1037
e1011

a717
e574

a1325
e1212

a1325
e1068

a573
e560

a717
e704

a949
e885

a949
e887

a1325
e1162

a1325
e1775

a717
e622

a717

a1325
e1152

a717
e633,5

a1325
e1225

a573
a429

a429
e387,5

a429
e349,5

a1037
e992,5

a1181
e1048

a429

a893
e851,5

a717
e592

a429

a429
e359,5

a1181
e1083

a573

a429
e422,5

a1037
e1024

a573

a893
e886

a573
e560

a429

a573
e464

a1037
e979

a429

a893
e885

a717
e666

a429

a429
e427,5

a717

a893
e1590

a1181

a1037
e944,5

a717
e637,5

a429
e361

a1325
e1216

a893
e873

a717
e704

a429 a429

a893
e880

a893
e880

a893
e880

a1037
e1025

a893
e880

SIH 5x60 LC

a429

c285

c285

a1037
e1025

a1037
e1025

SII 5060

SII 5x60 IA

a573

d141

d141

c285

a893
e880

a893
e872,5

a893
e867

a893
e855

a1325
e1226

a429
e349,5

a429
e356,5

a429
e368

b141 b141
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Informacja na temat szafek bocznych do zabudowy urządzeń

Typy handlowe / typy produkcyjne 2051 mm

Typoszereg 7

Typoszereg 6

Typoszereg 8 Typoszereg 9

SIA 9060 FB

SIA 9060 SIB 9060 SIE 9060 SIG 9060 SIK 9060

SIA 9060 IB SIB 9060 FB SIE 9060 FB SIG 9060 IB SIK 9060 NR

SIK 6x60 NN

SIK 6060

SIT 6x60 NE SIT 6x60 NN

SIT 6060

SIT 6x60 NO SIT 6x60 OA

SIV 6060SIU 6060

SIT 6x60 PF SIU 6x60 OD SIU 6x60 PB SIU 6x60 PC SIU 6x60 PH SIV 6x60 RS SIV 6x60 SI SIV 6x60 SK SIV 6x60 SM

SIG 7060 SIH 7060 SII 7060

SIL 8060 SIT 8060

SIK 7060

SIG 7060 KB SIG 7060 KC SIG 7060 LA SIH 7060 KB SIH 7060 KC SIH 7060 LA SIH 7060 LD SIK 7060 MC SIK 7060 RD

SIL 8x60 PI SIL 8x60 RO SIT 8x60 TA SIT 8x60 TB

a717

a717

a429

a573

a429

a429

b285

b285

d141

d118d118

c285

c285 c285

c285

c285

c285

e596

a717 a573
a573

a429

a717

e880

e585

SIB 9060 IB

d141

a573

a429

e880

d141

a717
a573

a429

e590 e880

e1226

e364

e590

a573

a429

e380

e596

a573

a429

e591

a429

e364

e590

c285

c285

a429

e380

e590

c285

c285

a429

e591

c239

c285

a429

e450

e597

SII 7060 KB

c285

a429

e364

e590

SII 7060 KC

c285

a429

e380

e590

SII 7060 LA

c285

a429

e590

a717

e590

e590

e590

e590

e380

a893
e876

a717
e601

a893
e880

a861
e716

a1181
e1025

a949
e880

a861
e716

a949
e880

a893
e880

a717

e364

a893
e876

a717

e380

a893
e876

a717

a893
e876

a573

e450

a949
e880

a429

e592

a949
e880

a573

e364

a1037
e1021

a573

e380

a1037
e1021

a573

a1037
e1021

a717 a717

a429
e1028

a429
e1293

a1325

a429

e364

b285

a1325

e380

b285

a1325

b285

e450
e450

f34

f48 f32

f51
f53

f47 f31
f48 f32

f50 f34 f50 f34 f50 f34

f141

f89

d141 d141 d141
d141 d141 d141

e410
g

e410
g

e410
g

e410
g

e410
g

e410
g

SIW 7060SIL 7060

SIL 7060 LD SIW 7060 TB

d118

d118

c285

a429

e450

e597

e880

e880

f141

f89
a285

e380
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Informacja na temat szafek bocznych do zabudowy urządzeń

Typy handlowe / typy produkcyjne 1907 mm

Typoszereg 5

Typoszereg 5

Typoszereg 5

SNL 5x60 NL

SNL 5060

SNM 5x60 RG

SNM 5060

SNM 5x60 TC SNM 5x60 TD SNM 5x60 TG SNM 5x60 TH SNM 5x60 TL SNM 5x60 TN

SNA 5x60 IA

SNA 5060 SNE 5060

SNE 5x60 IA SNG 5x60 IA

SNG 5060 SNH 5060

SNG 5x60 LC SNH 5x60 IA

SNK 5060

SNK 5x60 NH SNK 5x60 NI SNK 5x60 NK SNK 5x60 NL

SNL 5x60 OC SNL 5x60 OE SNL 5x60 PE SNL 5x60 PK SNL 5x60 PL SNL 5x60 PM SNL 5x60 PP SNL 5x60 RC SNL 5x60 RF SNL 5x60 RI SNL 5x60 RL SNL 5x60 RM SNL 5x60 RT

a573
b285 b285

a717

b285 b285 b285

b285 b285 b285
a429

b285 b285 b285 b285
a429

a573 a573

d141

c285

c285

c285

c285 c285 c285 c285 c285

a1325
e1212

a573
e560

a1181
e1068

a717
e704

a949
e885

a949
e887

a1181
e1168

a717
e622,5

a1181
e1152

a717
e633,5

a1181
e1775

a717

a1181
e1007,5

a717
e577,5

a1325
e1225

a429
e387,5

a429
e349,5

a893
e851,5

a429
e359,5

a1181
e992,5

a1181
e1047,5

a717
e592

a1181
e1083

a429

a429
e422,5

a1037
e1024

a429

a893
e886

a573
e560

b285 b285 b285 b285

a573
e464

a717
e666

a1037
e979

a893
e885

a1181
e1149

a429
e427,5

a893
e1590

a717

a1181
e944,5

a573
e361

a717
e637,5

a1325
e1216

a893
e873

a717
e704

a893
e880

a1037
e1025

a893
e880

SNH 5x60 LC

b285

c285

c285

a1037
e1025

SNI 5x60 LC

b285

d141

d141

c285

a1037
e1025

SNI 5060

SNI 5x60 IA

b429

d141

d141

c285

a893
e880

a429
e368

a893
e855

a1325
e1226

a429
e349,5

a429
e356,6

a893
e872

a893
e867

a893
e880

a893
e880
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Informacja na temat szafek bocznych do zabudowy urządzeń

Typy handlowe / typy produkcyjne 1907 mm

Typoszereg 7

Typoszereg 6

Typoszereg 8 Typoszereg 9

SNA 9060 FB

SNA 9060 SNB 9060 SNE 9060 SNG 9060 SNK 9060

SNA 9060 IB SNB 9060 FB SNE 9060 FB SNG 9060 IB SNK 9060 NR

SNK 6x60 NN

SNK 6060

SNT 6x60 NE SNT 6x60 NN

SNT 6060

SNT 6x60 NO SNT 6x60 OA

SNV 6060SNU 6060

SNT 6x60 PF SNU 6x60 OD SNU 6x60 PB SNU 6x60 PC SNU 6x60 PH SNV 6x60 RS SNV 6x60 SI SNV 6x60 SK SNV 6x60 SM

SNG 7060 SNH 7060 SNK 7060

SNL 8060 SNT 8060

SNI 7060

SNG 7060 KB SNG 7060 KC SNG 7060 LA SNH 7060 KB SNH 7060 KC SNH 7060 LA SNH 7060 LD SNI 7060 KB SNK 7060 MC

SNL 8x60 PI SNL 8x60 RO SNT 8x60 TA SNT 8x60 TB

a573 a573 a573
a429

a717 a717 a573 a573

a573

a573 a573 a573
a429 a429

b285

b285 b285

b285

b285

d141 d141

d141 d141 d141

d141 d141 d141

c285

c285 c285

c285

c285

c285

e596 e585

SNB 9060 IB

b285

a573

d141

e880

e590 e880

e1226

e880

e364

e590

a573

b285

e380

e596

a573

b285

e600

b285

e364

e590

c285

c285

b285

e380

e590

c285

c285

b285

e591

c239

c285

b285

e450

e597

c285

b285

b285

e364

e590

SNI 7060 KC

c285

b285

e380

e590

SNI 7060 LA

c285

b285

e590

SNI 7060 LD

d118

d118

c285

b285

e450

e597

e590

e380

e364 e380
e450

e599

a893
e876

a717
e601

a949
e716

a861
e716

a949
e878

a949
e878

a1037
e1021

a949
e878

a893
e880

a893
e876

a893
e876

a893
e876

a949
e880

a949
e880

b285 b285 b285

e365 e380

a1181
e1025

a1181
e1025

e450
e364 e380

e450

a1037
e1021

a429
e1028

a573
e1225

a717 a717

a1325
e1225

a1325
e1225

a1325
e1225

f34

f48 f32
f51

f46 f49 f34

b141 b141 b141 b141

f50 f34 f50 f34 f50 f34

f89

f48 f32

e410
g

e410
g

e410
g

e410
g

e410
g

e410
g

SNW 7060

SNW 7060 TB

e879

e878

f89

SNK 7060 RD

e380

e590

b141

d118 d118

e590e590

a573
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Informacja na temat szafek midi do zabudowy urządzeń

Typy handlowe / typy produkcyjne 1475 mm

SU 88 148
SIA

SU 88 2A 148
SIA

SU 88 2SA 148
SIA

SU 102 148
SLC

SU 102 SA 148
SLC

SU 145 2T 148
SPM

SU 1452T 148 3
SPL

SUM 88 148
SNO

SUM 148
DE

SUMS 148
DE

SUM 2S 148
DE

SUB 148
FB

SUBS 148
FB

SUB 3A 148
FB

SUB 2S2A 148
FB

SUMBSA 148
LA

SUMM 2A 148
KE

a429

a573 a429

a573d141

d141
c285

d141

c285c285 c285

e588 e588 e588 e588

e590d141

SUM 3S2A 148
DF

e380

d173

d173

d141

c285

c285

SUM 3S2A 148
EB

e410

d173

d141

d141

c285

c285

SUM 3S2A 148
EE

e450

d118

d141

d141

c285

c285

c285 c285

d141

d141

d141

c285

c285 c285 c285 c285

c239a861 a717

e410 e450

e450

a893
e879

a893
e879

a893
e879

a1037
e1023

a1037
e1023

SU 122 148
SNL

a717

a749
e1225

a893
e1443

SU 122 2T 148
SNI

a1037
e1225

a429

a1037

a1037
e1443

a1037
e880

e410

SUM 88 148
SOA

a949
e880

e450

SUM 88 148
SNE

a1037
e880

e365

SUM 88 148
SNN

a1037
e880

e381

e365

SUM 148
DF

a1037

e381

SUM 148
EB

a1037

e410

SUM 148
EE

a949

e450 e365 e365

d173d173

d173

SUMBSA 148
LD

e585

d141

c253

e450

SUMBSA 148
KB

e590

d173

c285

e365

SUMBSA 148
KC

e590

d173

c285

e381

a717

SUM 2S 148
DF

e380

d173

d173

a717

SUM 2S 148
EB

e410

d141

d173

a717

SUM 2S 148
EE

e450

d118

d141

a717
a893

SUMS 148
DF

e381

d173

a893

SUMS 148
EB

e410

d173

a861

SUMS 148
EE

e450

d118

a861

SU 122S 148
SNL

SU122 2TS 148
SNH/SNI

SU122 2TS 148
SNK

a429

d141 d173

a1325
e1225

a893
e1226

a861
e1225

d141

a429

SUBB 148

e600

f141

SUBBS2A 148

e600

d141

c285

f141

c285a717

SUM 3S2A 148
DE

e365

d173

d173

d141

c285

c285

SUBBBS 148

e600

f141

e590

d118
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Wymiary po przechyleniu

Wysokość 1907mm
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Artykuł

Skrócenie głębokości szafek bocznych

Skrócenie g³êbokoœci szafek bocznych

Dopłata za skrócenie głębokości

za szafkę

Następujące szafki można skrócić na głębokość
od 560 do 310 mm

szafki boczne wys. 2195 mm
SH 3045, SH 3050, SH 3060
SH 4030, SH 4045, SH 4050, SH 4060
SH 8030, SH 8045, SH 8050, SH 8060
SH 1030, SH 1045, SH 1050, SH 1060
SIS30 219, SIS45 219, SIS50 219, SIS60 219
SHR 7000 V

szafki boczne wys. 2051 mm
SI 3045, SI 3050, SI 3060
SI 4030, SI 4045, SI 4050, SI 4060
SI 8030, SI 8045, SI 8050, SI 8060
SI 1030, SI 1045, SI 1050, SI 1060
SIS30 205, SIS45 205, SIS50 205, SIS60 205
SIR 4000 V

szafki boczne wys. 1907 mm
SN 3045, SN 3050, SN 3060
SN 4030, SN 4045, SN 4050, SN 4060
SN 8030, SN 8045, SN 8050, SN 8060
SN 1030, SN 1045, SN 1050, SN 1060
SIS30 191, SIS45 191, SIS50 191, SIS60 191
SNR 2000 V

szafki midi
S30 148, S60 148
S30 148A, S60 148A
STA30 148, STA45 148, STA50 148, STA60 148
S2A30 148, S2A60 148
SS2A30 148, SS2A60 148
SISA30 148, SISA45 148, SISA50 148, SISA60 148
S2A2S2A60 148
S2GA2S2GA60148N
S2GA2S2GA60148A
SR 148V

Prosimy uwzględnić odpowiednie głębokości szuflad
i wysuwanych frontów w szafkach ze skróconą głębokością.

Akcesoria (np. półka druciana) nie są możliwe w szafkach ze
skróconą głębokością

Skrócenie głębokości możliwe tylko z pełnym wysuwem.

Skrócenie szafek na głębokość pomiędzy
560 i 491 mm = gł. szuflady / frontu wysuwanego 450 mm
490 i 310 mm = gł. szuflady / frontu wysuwanego 270 mm

5.10
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Artykuł

Boki widoczne

Boki widoczne

Dopłata za widoczny bok z połyskiem

dla szafek bocznych
za każdy bok widoczny

Następujące artykuły są niedostępne z widocznym bokiem:

szafki boczne
VSH 4025, SVA25 219, SHR 7000 V, ARS 7025
VSI 4025, SVA25 205, SIR 4000 V, ARS 4025
VSN 4025, SVA25 191, SNR 2000 V, ARS 2025

Osłony
BLS 7010, BLS 7020
BLS 7710, BLS 7720, BLS 7730
BSE 7005, BSE 7010, BSE 7020
BLS 5010 SH, BLS 5020 SH, BLS 5030 SH
BL SH3, BL SHA5IA, BL SHK5NL, BL SHL5PK

BLS 4010, BLS 4020
BLS 4410, BLS 4420, BLS 4430
BSE 4005, BSE 4010, BSE 4020
BLS 5010 SI, BLS 5020 SI, BLS 5030 SI
BL SI3, BL SIK5NL, BL SIL5PK

BLS 2010, BLS 2020
BLS 2210, BLS 2220, BLS 2230
BSE 2005, BSE 2010, BSE 2020
BLS 5010 SN, BLS 5020 SN, BLS 5030 SN
BL SN3, BL SNK5NL, BL SNL5PK

Prosimy podać widoczny bok

Rodzaj koloru - patrz Przegląd kolorów korpusów i dodatków

L/P

Dopłata za widoczny bok z połyskiem

dla szafek midi
za każdy bok widoczny

Następujące artykuły są niedostępne z bokiem widocznym:

Szafki midi
SV25 148, SV25 148A, SVA25 148, SVA25 148A,
SR 148V, SRA25 148

Osłony
SBF10 148, SBF20 148
SBK10 148, SBK20 148, SBK30 148
SEBF65 148, SEBF10 148, SEBF20 148
SBT10 148, SBT20 148, SBT30 148

Prosimy podać widoczny bok

Rodzaj koloru - patrz Przegląd kolorów korpusów i dodatków

L/P

5.11
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Szafki boczne

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki boczneIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka boczna na przybory do sprzątania

1 klapa
1 drzwi rozwierne
1 półka druciana
1 listwa z haczykami do zawieszenia przyborów do
sprzątania
1 uchwyt uniwersalny do kabla, rury i akcesoriów do
odkurzacza
możliwość schowania odkurzacza, przenośnej drabinki
lub deski do prasowania

L/P450
L/P500
L/P600

Szafki boczneIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka boczna na naczynia

1 klapa
2 drzwi rozwiernych
4 półki przestawne
1 zamontowana na stałe półka

L/P300
L/P450
L/P500
L/P600

Szafki boczneIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka boczna na naczynia

1 klapa
1 drzwi rozwierne
3 półki przestawne
1 szuflada
2 szuflady z wysokim frontem

L/P300
L/P450
L/P500
L/P600

Szafki boczneIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka boczna na naczynia

1 klapa
1 drzwi rozwierne
3 półki przestawne
1 szuflada
1 drzwi rozwierne
1 półka przestawna

L/P300
L/P450
L/P500
L/P600

5.12

wys. 2195 mm

Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

230205193181169
222188181175162
212179171164151
180160152144134

252227215203191
245211204198185
237204196189176
204184176168158

224199187175163
217183176170157
209176168161148
176156148140130

231205193181167
224200188176161
216191179168156

17 3410270253SH 1060
17 3210260243SH 1050
17 3210248232SH 1045
17 2810211198SH 1030

14 4030292275SH 8060
14 3630283266SH 8050
14 3630273257SH 8045
14 2830235222SH 8030

17 30-264247SH 4060
17 29-255238SH 4050
17 29-245229SH 4045
17 27-207194SH 4030

17 30-270253SH 3060
17 29-261245SH 3050
17 29-253237SH 3045
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Szafki boczne

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki boczneIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka boczna uniwersalna

1 klapa
2 drzwi rozwiernych
6 wewnętrznych szuflad
2 zamontowane na stałe półki

Jeżeli szafkę zaplanowanio przy ścianie, to należy
zapewnić możliwość otwarcia drzwi o pełne 90°
(uwzględnić wymiar uchwytu)

L/P300
L/P450
L/P500
L/P600

Szafki boczneIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka boczna na zapasy

1 klapa
1 szuflada z wysokim frontem
składająca się z 2 frontów
5 przestawnych koszy

Pozycja montażowa uchwytu tylko pozioma

Cechy wyposażenia koszy:
Standard: elementy metalowe srebrno-szare
Servosoft: Comfortline, półka z relingiem metalowym

300

5.13

wys. 2195 mm

Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

331313309305284

431393743350325
406366698332305
395356677321297
359323615292270

3 6130343339SA30 219

17 3060484465SIS60 219
17 2960454435SIS50 219
17 2960441422SIS45 219
17 2760401384SIS30 219
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szafki boczne ze ściętym bokiem

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

szafki boczne ze œciêtym bokiemIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka boczna ze ściętym bokiem

gł. 560/372 mm
2 drzwi rozwiernych
6 półki przestawne
1 stała półka

L/P250

szafki boczne ze œciêtym bokiemIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka boczna ze ściętym bokiem

gł. 560/372 mm
1 szuflada z wysokim frontem
składająca się z 2 frontów
5 przestawnych koszy

Pozycja montażowa uchwytu tylko pozioma

Cechy wyposażenia koszy:
elementy druciane srebrzysto-szare

L/P250

5.14

wys. 2195 mm

Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

376358354350329

251233229225204

- 353388384SVA25 219

6 22-263259VSH 4025
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Szafki boczne do zabudowy urządzeń typoszeregu 5

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki boczne do zabudowy urz¹dzeñ typoszeregu 5Ilustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

SHA 5x60 IA

Szafka boczna do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki: 878 mm

1 drzwi rozwierne
1 półka
1 drzwi rozwierne do urządzenia
1 drzwi rozwierne
1 półka

W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy
przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju
min. 200 cm kw.

Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu
na wentylację urządzenia.

L/P600

Szafki boczne do zabudowy urz¹dzeñ typoszeregu 5Ilustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

SHE 5x60 IA

Szafka boczna do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki: 878 mm

1 drzwi rozwierne
1 półka
1 drzwi rozwierne do urządzenia
1 szuflada
2 szuflady z wysokim frontem

W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy
przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju
min. 200 cm kw.

Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu
na wentylację urządzenia.

L/P600

Szafki boczne do zabudowy urz¹dzeñ typoszeregu 5Ilustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

SHG 5x60 LC

Szafka boczna do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki 1025: mm

1 drzwi rozwierne
1 półka
1 drzwi rozwierne do urządzenia
1 drzwi rozwierne
1 półka

W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy
przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju
min. 200 cm kw.

Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu
na wentylację urządzenia.

L/P600

Szafki boczne do zabudowy urz¹dzeñ typoszeregu 5Ilustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

SHH 5x60 LC

Szafka boczna do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki: 880 / 1025 mm

1 drzwi rozwierne
1 półka
1 drzwi rozwierne do urządzenia
2 szuflady z wysokim frontem

W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy
przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju
min. 200 cm kw.

Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu
na wentylację urządzenia.

L/P600

5.15

wys. 2195 mm

Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

297269253238225

292248236224208

318288271255241

243209194180166

3 3220350327SHH 5060

6 26-328314SHG 5060

3 3530374350SHE 5060

6 25-296272SHA 5060
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Szafki boczne do zabudowy urządzeń typoszeregu 5

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki boczne do zabudowy urz¹dzeñ typoszeregu 5Ilustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

SHI 5x60 LC

Szafka boczna do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki: 880 / 1025 mm

1 drzwi rozwierne
1 półka
2 szuflady
1 szuflada z wysokim frontem

W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy
przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju
min. 200 cm kw.

Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu
na wentylację urządzenia.

L/P600

Szafki boczne do zabudowy urz¹dzeñ typoszeregu 5Ilustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

SHK 5x60 NL

Szafka boczna do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki: 1225 mm

1 drzwi rozwierne
1 półka
1 drzwi rozwierne do urządzenia
1 szuflada z wysokim frontem

W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy
przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju
min. 200 cm kw.

Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu
na wentylację urządzenia.

L/P600

Szafki boczne do zabudowy urz¹dzeñ typoszeregu 5Ilustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

SHL 5x60 PK

Szafka boczna do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki: 1385-1590 mm

1 drzwi rozwierne
1 stała półka oddzielająca
1-2 drzwi rozwiernych do urządzeń
otwierane razem lub osobno, w zależności od
wykonania i typu urządzenia.

Kompensacja wymiarów wnęki częściowo osłonami
wewnętrznymi.

Dostarczone wykonanie może odbiegać od przedstawio-
nego na ilustracji w zależności od rodzaju urządzenia.

W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy
przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju
min. 200 cm kw.

Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu
na wentylację urządzenia.

L/P600

5.16

wys. 2195 mm

Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

254220204188174

284250234219202

318288271255241

3 27-293277SHL 5060

3 2910320306SHK 5060

3 3830374350SHI 5060
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Szafki boczne do zabudowy urządzeń typoszeregu 5

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki boczne do zabudowy urz¹dzeñ typoszeregu 5Ilustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

SHM 5x60 TD

Szafka boczna do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki: 1584-1787 mm 

1 klapa lub
1 drzwi rozwierne
1-2 drzwi rozwierne do urządzenia
otwierane razem lub osobno, w zależności od
wykonania i typu urządzenia.

Kompensacja wymiarów wnęki częściowo osłonami
wewnętrznymi.

Dostarczone wykonanie może odbiegać od przedstawio-
nego na ilustracji w zależności od rodzaju urządzenia.

W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy
przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju
min. 200 cm kw.

Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu
na wentylację urządzenia.

L/P600

5.17

wys. 2195 mm

Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

263229216204186 8 30-319294SHM 5060
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Szafki boczne do zabudowy urządzeń typoszeregu 6

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki boczne do zabudowy urz¹dzeñ typoszeregu 6Ilustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

SHK 6x60 NN

Szafka boczna do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki
górna: 380 mm
dolna: 878 mm

1 drzwi rozwierne
1 półka
1 drzwi rozwierne do urządzenia
1 szuflada z wysokim frontem

W zależności od typu urządzenia w komplecie
z jedną osłoną frontową do dopasowania na
miejscu przez użytkownika.

W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy
przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju 
min. 200 cm kw.

Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu
na wentylację urządzenia.

L/P600

Szafki boczne do zabudowy urz¹dzeñ typoszeregu 6Ilustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

SHT 6x60 PF

Szafka boczna do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki
górna: 365 / 380 / 450 lub 595 mm
dolna: 878 mm

1 drzwi rozwierne
1-2 półki w zależności od wykonania
1 drzwi rozwierne do urządzenia

Kompensacja wymiarów wnęki częściowo osłonami
korpusu.

Dostarczone wykonanie może odbiegać od przedstawio-
nego na ilustracji w zależności od rodzaju urządzenia.

W zależności od typu urządzenia w komplecie
z jedną osłoną frontową do dopasowania na
miejscu przez użytkownika.

W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy
przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju 
min. 200 cm kw.

Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu
na wentylację urządzenia.

W przypadku frontów foliowanych dostarczany jest
bezpłatnie komplet listew do osłony cieplnej.

L/P600

Szafki boczne do zabudowy urz¹dzeñ typoszeregu 6Ilustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

SHU 6x60 PH

Szafka boczna do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki
górna: 365 / 380 lub 450 mm
dolna: 1025 mm

1 drzwi rozwierne
1 półka
1 drzwi rozwierne do urządzenia

Dostarczone wykonanie może odbiegać od przedstawio-
nego na ilustracji w zależności od rodzaju urządzenia.

W zależności od typu urządzenia w komplecie
z jedną osłoną frontową do dopasowania na
miejscu przez użytkownika.

W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy
przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju 
min. 200 cm kw.

Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu
na wentylację urządzenia.

L/P600

5.18

wys. 2195 mm

Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

243226211197183

246215207200187

255233221209193

3 22-281266SHU 6060

3 18-285270SHT 6060

3 2310293279SHK 6060
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Szafki boczne do zabudowy urządzeń typoszeregu 6

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki boczne do zabudowy urz¹dzeñ typoszeregu 6Ilustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

SHV 6x60 SM

Szafka boczna do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki
górna: 365 / 380 / 410 lub 450 mm
dolna: 1225 mm

1 drzwi rozwierne
1 drzwi rozwierne do urządzenia

Dostarczone wykonanie może odbiegać od przedstawio-
nego na ilustracji w zależności od rodzaju urządzenia.

W zależności od typu urządzenia w komplecie
z jedną osłoną frontową do dopasowania na
miejscu przez użytkownika.

W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy
przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju 
min. 200 cm kw.

Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu
na wentylację urządzenia.

L/P600

5.19

wys. 2195 mm

Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

250228216204187 3 22-288273SHV 6060
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Szafki boczne do zabudowy urządzeń typoszeregu 7

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki boczne do zabudowy urz¹dzeñ typoszeregu 7Ilustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

SHG 7060 KC

Szafka boczna do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki
górna: 364 / 380 lub 410 mm
dolna: 595 mm

1 drzwi rozwierne
1 półka
1 drzwi rozwierne
1 półka

W zależności od typu urządzenia w komplecie
z jedną osłoną frontową do dopasowania na
miejscu przez użytkownika.

W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy
przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju 
min. 200 cm kw.

Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu
na wentylację urządzenia.

W przypadku frontów foliowanych dostarczany jest
bezpłatnie komplet listew do osłony cieplnej.

L/P600

Szafki boczne do zabudowy urz¹dzeñ typoszeregu 7Ilustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

SHH 7060 LD

Szafka boczna do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki
górna: 364 / 380 / 410 lub 450 mm
dolna: 597 mm

1 drzwi rozwierne
1 półka
2 szuflady z wysokim frontem
(1 łączone na kołki dla wnęki 450 mm)

W zależności od typu urządzenia w komplecie
z jedną osłoną frontową do dopasowania na 
miejscu przez użytkownika.

W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy
przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju 
min. 200 cm kw.

Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu
na wentylację urządzenia.

W przypadku frontów foliowanych dostarczany jest
bezpłatnie komplet listew do osłony cieplnej.

L/P600

5.20

wys. 2195 mm

Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

257242231220199

222207196185164

3 1820295281SHH 7060

6 12-260245SHG 7060
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Szafki boczne do zabudowy urządzeń typoszeregu 7

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki boczne do zabudowy urz¹dzeñ typoszeregu 7Ilustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

SHW 7060 TB

Szafka boczna do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki
górna: 364 / 380 / 410 lub 450 mm
dolna: 595 mm

1 drzwi rozwierne
1 półka
2 szuflady
1 szuflada z wysokim frontem

W zależności od typu urządzenia w komplecie
z jedną osłoną frontową do dopasowania na
miejscu przez użytkownika.

W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy
przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju 
min. 200 cm kw.

Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu
na wentylację urządzenia.

W przypadku frontów foliowanych dostarczany jest
bezpłatnie komplet listew do osłony cieplnej.

L/P600

Szafki boczne do zabudowy urz¹dzeñ typoszeregu 7Ilustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

SHK 7060 MC

Szafka boczna do zabudowy urządzeń

2 lub 3 wnęki na urządzenia

wykonanie z 2 wnękami na urządzenia:
wysokość wnęki górnej 590 mm, dolnej 590 mm
1 drzwi rozwierne
2 półki
1 szuflada z pełnym wysuwem

Wykonanie z 3 wnękami na urządzenia:
wys. wnęki
górnej 380 mm, środkowej 590 mm, dolnej 590 mm
1 drzwi rozwierne
1 szuflada z pełnym wysuwem

Kompensacja wymiarów wnęki częściowo osłonami
korpusu

Dostarczone wykonanie może odbiegać od przedstawio-
nego na ilustracji w zależności od rodzaju urządzenia

W zależności od typu urządzenia w komplecie
z jedną osłoną frontową do dopasowania na
miejscu przez użytkownika.

W przypadku frontów foliowanych dostarczany jest
bezpłatnie komplet listew do osłony cieplnej.

L/P600

Szafki boczne do zabudowy urz¹dzeñ typoszeregu 7Ilustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

SHW 7060 TB

Szafka boczna do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki
górna i dolna: 878 mm

1 klapa
1 osłona frontowa

W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy
przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju 
min. 200 cm kw.

Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu
na wentylację urządzenia.

600

5.21

wys. 2195 mm

Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

162155148141128

230217208199182

267247236225212

8 6-170168SHW 7060

3 17-261249SHK 7060

3 2430306292SHI 7060
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Szafki boczne do zabudowy urządzeń typoszeregu 8

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki boczne do zabudowy urz¹dzeñ typoszeregu 8Ilustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

SHL 8x60 RO

Szafka boczna do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki
(możliwości):
604 i 878 mm
716 i 878 mm

1 drzwi rozwierne
1 półka w zależności od wykonania
2 drzwi rozwierne do urządzenia

Kompensacja wymiarów wnęki częściowo osłonami
wewnętrznymi.

W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy
przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju 
min. 200 cm kw.

Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu
na wentylację urządzenia.

L/P600

Szafki boczne do zabudowy urz¹dzeñ typoszeregu 8Ilustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

SHT 8x60 TB

Szafka boczna do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki
(możliwości):
878 i 878 mm
1021 i 716 mm

1 klapa
2 drzwi rozwierne do urządzenia

Kompensacja wymiarów wnęki częściowo osłonami
wewnętrznymi.

W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy
przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju 
min. 200 cm kw.

Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu
na wentylację urządzenia.

L/P600

5.22

wys. 2195 mm

Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

228204192180165

246212197183169

8 30-267250SHT 8060

3 31-299275SHL 8060
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Szafki boczne do zabudowy urządzeń typoszeregu 9

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki boczne do zabudowy urz¹dzeñ typoszeregu 9Ilustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

SHA 9060 FB

Szafka boczna do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki:
878 lub 596 mm

1 drzwi rozwierne
1-2 półki w zależności od wykonania
1 drzwi rozwierne
1 półka

W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy
przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju 
min. 200 cm kw.

Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu
na wentylację urządzenia.

W przypadku frontów foliowanych dostarczany jest
bezpłatnie komplet listew do osłony cieplnej.

L/P600

Szafki boczne do zabudowy urz¹dzeñ typoszeregu 9Ilustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

SHB 9060 FB

Szafka boczna do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki:
878 lub 596 mm

1 drzwi rozwierne
1-2 półki w zależności od wykonania
1 szuflada
1 drzwi rozwierne 
1 półka przestawna

W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy
przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju 
min. 200 cm kw.

Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu
na wentylację urządzenia.

W przypadku frontów foliowanych dostarczany jest
bezpłatnie komplet listew do osłony cieplnej.

L/P600

Szafki boczne do zabudowy urz¹dzeñ typoszeregu 9Ilustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

SHE 9060 FB

Szafka boczna do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki: 590 mm

1 drzwi rozwierne
2 półki
1 szuflada
2 szuflady z wysokim frontem

W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy
przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju 
min. 200 cm kw.

Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu
na wentylację urządzenia.

W przypadku frontów foliowanych dostarczany jest
bezpłatnie komplet listew do osłony cieplnej.

L/P600

Szafki boczne do zabudowy urz¹dzeñ typoszeregu 9Ilustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

SHG 9060 IB

Szafka boczna do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki: 880 mm

1 drzwi rozwierne
1 półka
1 drzwi rozwierne
1 półka

W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy
przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju 
min. 200 cm kw.

Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu
na wentylację urządzenia.

L/P600

5.23

wys. 2195 mm

Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

212192181170159

344315302290232

245222209196184

212192181170159

6 1610232225SHG 9060

3 2930382364SHE 9060

6 2310268260SHB 9060

6 17-232225SHA 9060
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Szafki boczne do zabudowy urządzeń typoszeregu 9

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki boczne do zabudowy urz¹dzeñ typoszeregu 9Ilustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

SHK 9060 NR

Szafka boczna do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki: 1225 mm

1 drzwi rozwierne
1 półka
1 osłona frontowa
1 szuflada z wysokim frontem

W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy
przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju 
min. 200 cm kw.

Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu
na wentylację urządzenia.

L/P600

5.24

wys. 2195 mm

Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

217201190180167 3 1210235228SHK 9060
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Regały boczne

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Rega³y boczneIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Regał boczny

5 półekn przestawnych

Wykonanie z materiału korpusu

Należy podać wymaganą szerokość (150-600 mm).

Rega³y boczneIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Wykonanie prawe

Regał kończący

5 stałych półek

Wykonanie z materiału korpusu

L/P250

5.25

wys. 2195 mm

Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

158158158158158

218218218218218

- --158158ARS 7025

- --218218SHR 7000 V
szer. 150-600 mm
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Szafki boczne

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki boczneIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka boczna na przybory do sprzątania

1 drzwi rozwierne
1 półka druciana
1 listwa z haczykami do zawieszenia przyborów do
sprzątania
1 uchwyt uniwersalny do kabla, rury i akcesoriów do
odkurzacza
możliwość schowania odkurzacza, przenośnej drabinki
lub deski do prasowania

L/P450
L/P500
L/P600

Szafki boczneIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka boczna na naczynia

2 drzwi rozwiernych
5 półek przestawnych
1 zamontowana na stałe półka

L/P300
L/P450
L/P500
L/P600

Szafki boczneIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka boczna na naczynia

1 drzwi rozwierne
3 półki przestawne
3 szuflady z wysokim frontem

L/P300
L/P450
L/P500
L/P600

Szafki boczneIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka boczna na naczynia

1 drzwi rozwierne
3 półki przestawne
1 szuflada
1 drzwi rozwierne
1 półka przestawna

L/P300
L/P450
L/P500
L/P600

5.26

wys. 2051 mm

Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

209186175165153
201175166158147
193166157149137
168148140132122

235212201191179
228202193185174
222195186178166
196176168160150

203180169159147
196170161153142
190163154146134
164144136128118

209185174164151
203181170159146
197174164154142

9 2810244229SI 1060
9 2710237221SI 1050
9 2710228213SI 1045
9 2510199185SI 1030

6 3430270255SI 8060
6 3130264248SI 8050
6 3130257242SI 8045
6 2530227213SI 8030

9 27-238223SI 4060
9 27-232216SI 4050
9 27-225210SI 4045
9 27-195181SI 4030

9 27-245229SI 3060
9 27-238223SI 3050
9 27-232217SI 3045
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Szafki boczne

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki boczneIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka boczna uniwersalna

2 drzwi rozwiernych
1 zamontowana na stałe półka
6 wewnętrznych szuflad

Przy zaplanowaniu na początku ściany musi być możliwe
otwieranie drzwi rozwiernych o 90°
(uwzględnić wymiar uchwytu)

L/P300
L/P450
L/P500
L/P600

Szafki boczneIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka boczna na zapasy

1 szuflada z wysokim frontem
składająca się z 2 frontów
5 przestawnych koszy

Pozycja montażowa uchwytu tylko pozioma

Cechy wyposażenia koszy:
Standard: elementy metalowe srebrno-szare
Servosoft: Comfortline, półka z relingiem metalowym

300

5.27

wys. 2051 mm

Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

311294291288270

404368348329304
380342326310286
371334318302279
337304289275254

- 3130323319SA30 205

9 2760449434SIS60 205
9 2760425407SIS50 205
9 2760416398SIS45 205
9 2760378362SIS30 205
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szafki boczne ze ściętym bokiem

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

szafki boczne ze œciêtym bokiemIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka boczna ze ściętym bokiem

560/372 mm
2 drzwi rozwiernych
6 półek przestawnych
1 stała półka

L/P250

szafki boczne ze œciêtym bokiemIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka boczna ze ściętym bokiem

gł. 560/372 mm
1 szuflada z wysokim frontem
składająca się z 2 frontów
5 przestawnych koszy

Pozycja montażowa uchwytu tylko pozioma

Cechy wyposażenia koszy:
elementy druciane srebrzysto-szare

L/P250

5.28

wys. 2051 mm

Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

361344341338320

236219216213195

- 353373369SVA25 205

6 19-248244VSI 4025
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Szafki boczne do zabudowy urządzeń typoszeregu 5

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki boczne do zabudowy urz¹dzeñ typoszeregu 5Ilustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

SIA 5x60 IA

Szafka boczna do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki: 878 mm

1 drzwi rozwierne
1 drzwi rozwierne do urządzenia
1 drzwi rozwierne
1 półka

W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy
przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju 
min. 200 cm kw.

Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu
na wentylację urządzenia.

L/P600

Szafki boczne do zabudowy urz¹dzeñ typoszeregu 5Ilustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

SIE 5x60 IA

Szafka boczna do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki: 878 mm

1 drzwi rozwierne
1 drzwi rozwierne do urządzenia
1 szuflada
2 szuflady z wysokim frontem

W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy
przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju 
min. 200 cm kw.

Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu
na wentylację urządzenia.

L/P600

Szafki boczne do zabudowy urz¹dzeñ typoszeregu 5Ilustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

SIG 5x60 LC

Szafka boczna do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki: 1025 mm

1 drzwi rozwierne
1 drzwi rozwierne do urządzenia
1 drzwi rozwierne
1 półka

W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy
przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju 
min. 200 cm kw.

Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu
na wentylację urządzenia.

L/P600

Szafki boczne do zabudowy urz¹dzeñ typoszeregu 5Ilustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

SIH 5x60 LC

Szafka boczna do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki: 880 / 1025 mm

1 drzwi rozwierne
1 drzwi rozwierne do urządzenia
2 szuflady z wysokim frontem

W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy
przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju 
min. 200 cm kw.

Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu
na wentylację urządzenia.

L/P600

5.29

wys. 2051 mm

Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

277251236222210

270228217206192

296268252237225

221189175162150

3 3120326305SIH 5060

6 25-303290SIG 5060

3 3530349326SIE 5060

6 24-271248SIA 5060



Ot
w

ie
ra

ne

Sz
er

.m
m

Artykuł Grupa cenowa
Dopłata

za szafkę

1 2 3 4 5 6 7 Se
rv

os
of

t

Tł
um

ik
dr

z.

Uc
hw

yt
y 

2-
p.

Szafki boczne do zabudowy urządzeń typoszeregu 5

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki boczne do zabudowy urz¹dzeñ typoszeregu 5Ilustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

SII 5x60 LC

Szafka boczna do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki: 880 / 1025 mm

1 drzwi rozwierne
1 drzwi rozwierne do urządzenia
2 szuflady
1 szuflada z wysokim frontem

W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy
przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju 
min. 200 cm kw.

Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu
na wentylację urządzenia.

L/P600

Szafki boczne do zabudowy urz¹dzeñ typoszeregu 5Ilustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

SIK 5x60 NL

Szafka boczna do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki: 1225 mm

1 drzwi rozwierne
1 drzwi rozwierne do urządzenia
1 szuflada z wysokim frontem

W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy
przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju 
min. 200 cm kw.

Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu
na wentylację urządzenia.

L/P600

Szafki boczne do zabudowy urz¹dzeñ typoszeregu 5Ilustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

SIL 5x60 PK

Szafka boczna do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki: 1385-1590 mm

1 drzwi rozwierne lub
1 klapa
1-2 drzwi rozwierne do urządzenia
otwierane razem lub osobno, w zależności od
wykonania i typu urządzenia

Kompensacja wymiarów wnęki częściowo osłonami
wewnętrznymi.

Dostarczone wykonanie może odbiegać od przedstawio-
nego na ilustracji w zależności od rodzaju urządzenia.

W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy
przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju 
min. 200 cm kw.

Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu
na wentylację urządzenia.

L/P600

5.30

wys. 2051 mm

Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

232200185171158

262230215201186

296268252237225

8 26-268253SIL 5060

3 2810295282SIK 5060

3 3730349326SII 5060
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Szafki boczne do zabudowy urządzeń typoszeregu 5

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki boczne do zabudowy urz¹dzeñ typoszeregu 5Ilustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

SIM 5x60 TD

Szafka boczna do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki: 1584-1787 mm 

1 klapa lub
1 osłona frontowa
1-2 drzwi rozwierne do urządzenia
otwierane razem lub osobno, w zależności od
wykonania i typu urządzenia.

Kompensacja wymiarów wnęki częściowo osłonami
wewnętrznymi.

Dostarczone wykonanie może odbiegać od przedstawio-
nego na ilustracji w zależności od rodzaju urządzenia.

W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy
przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju 
min. 200 cm kw.

Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu
na wentylację urządzenia.

L/P600

5.31

wys. 2051 mm

Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

241209198187170 8 25-294270SIM 5060
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Szafki boczne do zabudowy urządzeń typoszeregu 6

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki boczne do zabudowy urz¹dzeñ typoszeregu 6Ilustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

SIK 6x60 NN

Szafka boczna do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki
górna: 380 mm
dolna: 878 mm

1 drzwi rozwierne
1 drzwi rozwierne do urządzenia
1 szuflada z wysokim frontem

W zależności od typu urządzenia w komplecie
z jedną osłoną frontową do dopasowania na
miejscu przez użytkownika.

W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy
przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju 
min. 200 cm kw.

Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu
na wentylację urządzenia.

L/P600

Szafki boczne do zabudowy urz¹dzeñ typoszeregu 6Ilustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

SIT 6x60 PF

Szafka boczna do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki
górna: 365 / 380 / 450 lub 595 mm
dolna: 878 mm

1 drzwi rozwierne
1-2 półki w zależności od wykonania
1 drzwi rozwierne do urządzenia

Kompensacja wymiarów wnęki częściowo osłonami
korpusu.

Dostarczone wykonanie może odbiegać od przedstawio-
nego na ilustracji w zależności od rodzaju urządzenia.

W zależności od typu urządzenia w komplecie
z jedną osłoną frontową do dopasowania na
miejscu przez użytkownika.

W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy
przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju 
min. 200 cm kw.

Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu
na wentylację urządzenia.

W przypadku frontów foliowanych dostarczany jest
bezpłatnie komplet listwowych osłon ciepłnych.

L/P600

Szafki boczne do zabudowy urz¹dzeñ typoszeregu 6Ilustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

SIU 6x60 PH

Szafka boczna do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki
górna: 365 / 380 lub 450 mm
dolna: 1025 mm

1 drzwi rozwierne
1 półka w zależności od wykonania
1 drzwi rozwierne do urządzenia

Dostarczone wykonanie może odbiegać od przedstawio-
nego na ilustracji w zależności od rodzaju urządzenia.

W zależności od typu urządzenia w komplecie
z jedną osłoną frontową do dopasowania na
miejscu przez użytkownika.

W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy
przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju 
min. 200 cm kw.

Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu
na wentylację urządzenia.

L/P600

5.32

wys. 2051 mm

Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

221206193180167

224195189183171

233213203193177

3 20-256243SIU 6060

3 17-260246SIT 6060

3 2310268255SIK 6060
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Szafki boczne do zabudowy urządzeń typoszeregu 6

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki boczne do zabudowy urz¹dzeñ typoszeregu 6Ilustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

SIV 6x60 SM

Szafka boczna do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki
górna: 365 / 380 / 410 lub 450 mm
dolna: 1225 mm

1 klapa
1 drzwi rozwierne do urządzenia

Dostarczone wykonanie może odbiegać od przedstawio-
nego na ilustracji w zależności od rodzaju urządzenia.

W zależności od typu urządzenia w komplecie
z jedną osłoną frontową do dopasowania na
miejscu przez użytkownika.

W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy
przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju 
min. 200 cm kw.

Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu
na wentylację urządzenia.

L/P600

5.33

wys. 2051 mm

Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

228208197187171 8 23-263250SIV 6060
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Szafki boczne do zabudowy urządzeń typoszeregu 7

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki boczne do zabudowy urz¹dzeñ typoszeregu 7Ilustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

SIG 7060 KC

Szafka boczna do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki
górna: 364 / 380 lub 410 mm
dolna: 595 mm

1 drzwi rozwierne
1 drzwi rozwierne
1 półka

W zależności od typu urządzenia w komplecie
z jedną osłoną frontową do dopasowania na
miejscu przez użytkownika.

W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy
przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju 
min. 200 cm kw.

Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu
na wentylację urządzenia.

W przypadku frontów foliowanych dostarczany jest
bezpłatnie komplet listew do osłony cieplnej.

L/P600

Szafki boczne do zabudowy urz¹dzeñ typoszeregu 7Ilustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

SIH 7060 LD

Szafka boczna do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki
górna: 364 / 380 / 410 lub 450 mm
dolna: 597 mm

1 drzwi rozwierne
2 szuflady z wysokim frontem
(1 łączona na kołki dla wnęki 450 mm)

W zależności od typu urządzenia w komplecie
z jedną osłoną frontową do dopasowania na
miejscu przez użytkownika.

W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy
przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju 
min. 200 cm kw.

Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu
na wentylację urządzenia.

W przypadku frontów foliowanych dostarczany jest
bezpłatnie komplet listew do osłony cieplnej.

L/P600

5.34

wys. 2051 mm

Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

234222212202182

200187177168148

3 1720270256SIH 7060

6 12-235221SIG 7060
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Szafki boczne do zabudowy urządzeń typoszeregu 7

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki boczne do zabudowy urz¹dzeñ typoszeregu 7Ilustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

SII 7060 LA

Szafka boczna do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki
górna: 364 / 380 / 410 lub 450 mm
dolna: 595 mm

1 drzwi rozwierne
2 szuflady
1 szuflada z wysokim frontem

W zależności od typu urządzenia w komplecie
z jedną osłoną frontową do dopasowania na
miejscu przez użytkownika.

W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy
przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju 
min. 200 cm kw.

Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu
na wentylację urządzenia.

W przypadku frontów foliowanych dostarczany jest
bezpłatnie komplet listew do osłony cieplnej.

L/P600

Szafki boczne do zabudowy urz¹dzeñ typoszeregu 7Ilustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

SIK 7060 MC

Szafka boczna do zabudowy urządzeń

2 lub 3 wnęki na urządzenia

Wykonanie z 2 wnękami na urządzenia:
wys. wnęki górnej 590 mm, dolnej 590 mm
1 drzwi rozwierne
1 półka
1 szuflada z pełnym wysuwem

Wykonanie z 3 wnękami na urządzenia:
wys. wnęki
górnej 380 mm, środkowej 590 mm, dolnej 590 mm
1 klapa
1 szuflada z pełnym wysuwem

Kompensacja wymiarów wnęki częściowo osłonami
korpusu

Dostarczone wykonanie może odbiegać od przedstawio-
nego na ilustracji w zależności od rodzaju urządzenia

W zależności od typu urządzenia w komplecie
z jedną osłoną frontową do dopasowania na
miejscu przez użytkownika.

W przypadku frontów foliowanych dostarczany jest
bezpłatnie komplet listew do osłony cieplnej.

L/P600

Szafki boczne do zabudowy urz¹dzeñ typoszeregu 7Ilustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

SIW 7060 TB

Szafka boczna do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki
górna i dolna: 878 mm

2 osłony frontowe

W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy
przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju 
min. 200 cm kw.

Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu
na wentylację urządzenia.

600

5.35

wys. 2051 mm

Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

140135129124112

208198190182165

250230219208195

- --147145SIW 7060

3 14-237226SIK 7060

3 2330288274SII 7060
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Szafki boczne do zabudowy urządzeń typoszeregu 8

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki boczne do zabudowy urz¹dzeñ typoszeregu 8Ilustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

SIL 8x60 RO

Szafka boczna do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki
(możliwości):
604 i 878 mm
716 i 878 mm

1 drzwi rozwierne lub
1 klapa
2 drzwi rozwiernych do urządzenia

Kompensacja wymiarów wnęki częściowo osłonami
wewnętrznymi.

Dla kombinacji wnęk
716 i 878 mm u góry z klapą.

W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy
przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju 
min. 200 cm kw.

Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu
na wentylację urządzenia.

L/P600

Szafki boczne do zabudowy urz¹dzeñ typoszeregu 8Ilustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

SIT 8x60 TB

Szafka boczna do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki
(możliwości):
878 i 878 mm
1021 i 716 mm

w zależności od wnęki
1 osłona frontowa
2 drzwi rozwiernych do urządzenia

Kompensacja wymiarów wnęki częściowo osłonami
wewnętrznymi.

W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy
przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju 
min. 200 cm kw.

Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu
na wentylację urządzenia.

L/P600

5.36

wys. 2051 mm

Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

206184173163149

224192179166153

- 24-242226SIT 8060

8 28-274251SIL 8060
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Szafki boczne do zabudowy urządzeń typoszeregu 9

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki boczne do zabudowy urz¹dzeñ typoszeregu 9Ilustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

SIA 9060 FB

Szafka boczna do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki:
878 lub 596 mm

1 drzwi rozwierne
2 półki w zależności od wykonania
1 drzwi rozwierne
1 półka

W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy
przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju 
min. 200 cm kw.

Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu
na wentylację urządzenia.

W przypadku frontów foliowanych dostarczany jest
bezpłatnie komplet listew do osłony cieplnej.

L/P600

Szafki boczne do zabudowy urz¹dzeñ typoszeregu 9Ilustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

SIB 9060 FB

Szafka boczna do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki:
878 lub 596 mm

1 drzwi rozwierne
1-2 półki w zależności od wykonania
1 szuflada
1 drzwi rozwierne 
1 półka przestawna

W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy
przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju 
min. 200 cm kw.

Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu
na wentylację urządzenia.

W przypadku frontów foliowanych dostarczany jest
bezpłatnie komplet listew do osłony cieplnej.

L/P600

Szafki boczne do zabudowy urz¹dzeñ typoszeregu 9Ilustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

SIE 9060 FB

Szafka boczna do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki: 596 mm

1 drzwi rozwierne
2 półki w zależności od wykonania
1 szuflada
2 szuflady z wysokim frontem

W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy
przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju 
min. 200 cm kw.

Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu
na wentylację urządzenia.

W przypadku frontów foliowanych dostarczany jest
bezpłatnie komplet listew do osłony cieplnej.

L/P600

Szafki boczne do zabudowy urz¹dzeñ typoszeregu 9Ilustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

SIG 9060 IB

Szafka boczna do wbudowania urządzeń

Wys. wnęki: 880 mm

1 drzwi rozwierne
1 półka
1 drzwi rozwierne
1 półka

W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy
przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju 
min. 200 cm kw.

Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu
na wentylację urządzenia.

L/P600

5.37

wys. 2051 mm

Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

190172162153143

322295284273216

217196185175163

190172162153143

6 12-207201SIG 9060

3 2630357340SIE 9060

6 2010236229SIB 9060

6 17-207201SIA 9060
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Szafki boczne do zabudowy urządzeń typoszeregu 9

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki boczne do zabudowy urz¹dzeñ typoszeregu 9Ilustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

SIK 9060 NR

Szafka boczna do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki: 1225 mm

1 drzwi rozwierne
1 osłona frontowa
1 szuflada z wysokim frontem

W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy
przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju 
min. 200 cm kw.

Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu
na wentylację urządzenia.

L/P600

5.38

wys. 2051 mm

Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

195181172163151 3 1210210205SIK 9060
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Regały boczne

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Rega³y boczneIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Regał boczny

4 półki przestawne 

Wykonanie z materiału korpusu

Należy podać wymaganą szerokość (150-600 mm).

Rega³y boczneIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Wykonanie prawe

Regał kończący

4 stałe półki

Wykonanie z materiału korpusu

L/P250

5.39

wys. 2051 mm

Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

154154154154154

208208208208208

- --154154ARS 4025

- --208208SIR 4000 V
szer. 150-600 mm
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Szafki boczne

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki boczneIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka boczna na przybory do sprzątania

1 drzwi rozwierne
1 półka druciana
1 listwa z haczykami do zawieszenia przyborów do
sprzątania
1 uchwyt uniwersalny do kabla, rury i akcesoriów do
odkurzacza
możliwość schowania odkurzacza, przenośnej drabinki
lub deski do prasowania

L/P450
L/P500
L/P600

Szafki boczneIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka boczna na naczynia

2 drzwi rozwiernych
4 półki przestawne
1 zamontowana na stałe półka

L/P300
L/P450
L/P500
L/P600

Szafki boczneIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka boczna na naczynia

1 drzwi rozwierne
3 półki przestawne
1 szuflada
2 szuflady z wysokim frontem

L/P300
L/P450
L/P500
L/P600

Szafki boczneIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka boczna na naczynia

1 drzwi rozwierne
3 półki przestawne
1 szuflada
1 drzwi rozwierne
1 półka przestawna

L/P300
L/P450
L/P500
L/P600

5.40

wys. 1907 mm

Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

183164155146137
178159150141132
170150141133123
156136128120110

212193184175166
209190181172163
202182173165155
191171163155145

168149140131122
165146137128119
158138129121111
147127119111101

175155146137126
172152143134123
165146137128119

9 2810216201SN 1060
9 2710211196SN 1050
9 2710202188SN 1045
9 2510187173SN 1030

6 3430245230SN 8060
6 3130242227SN 8050
6 3130234220SN 8045
6 2530222208SN 8030

9 24-201186SN 4060
9 24-198183SN 4050
9 24-190176SN 4045
9 24-178164SN 4030

9 24-207193SN 3060
9 24-204190SN 3050
9 24-198183SN 3045
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Szafki boczne, szafka nadstawkowa do szafki bocznej

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki boczneIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka boczna uniwersalna

2 drzwi rozwiernych
6 wewnętrznych szuflad
1 zamontowana na stałe półka

Przy zaplanowaniu na początku ściany musi być możliwe
otwieranie drzwi rozwiernych o 90°
(uwzględnić wymiar uchwytu)

L/P300
L/P450
L/P500
L/P600

Szafki boczneIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka boczna na zapasy

1 szuflada z wysokim frontem
składająca się z 2 frontów
5 przestawnych koszy

Pozycja montażowa uchwytu tylko pozioma

Cechy wyposażenia koszy:
Standard: elementy metalowe srebrno-szare
Servosoft: Comfortline, półka z relingiem metalowym

300

szafka nadstawkowa do szafki bocznejIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Boczna szafka nadstawkowa

wys. 291 mm, gł. 560 mm

1 drzwi uchylne

Pozycja montażowa uchwytu tylko pozioma

do zastosowania w połączeniu z H 7000
i szafkami SN

Ścianka tylna przesunięta do przodu w celu wentylacji
urządzeń

300
450
500
600

5.41

wys. 1907 mm

Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

5751484542
5349464339
5246434138
4944424036

281266264263248

358328310292271
340311294278257
330302286270250
300275260246227

8 6-6461SA 5060
8 5-5856SA 5050
8 5-5655SA 5045
8 3-5452SA 5030

- 3130286284SA30 191

9 2460401385SIS60 191
9 2460382366SIS50 191
9 2460371354SIS45 191
9 2460337322SIS30 191
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Szafki boczne ze ściętym bokiem

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki boczne ze œciêtym bokiemIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka boczna ze ściętym bokiem

gł. 560/372 mm
2 drzwi rozwiernych
6 półek przestawnych
1 stała półka

L/P250

Szafki boczne ze œciêtym bokiemIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka boczna ze ściętym bokiem

gł. 560/372 mm
1 szuflada z wysokim frontem
składająca się z 2 frontów
5 przestawnych koszy

Pozycja montażowa uchwytu tylko pozioma

Cechy wyposażenia koszy:
elementy druciane srebrzysto-szare

L/P250

5.42

wys. 1907 mm

Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

344329327326311

219204202201186

- 353349347SVA25 191

6 19-224222VSN 4025
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Szafki boczne do zabudowy urządzeń typoszeregu 5

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki boczne do zabudowy urz¹dzeñ typoszeregu 5Ilustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

SNA 5x60 IA

Szafka boczna do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki: 878 mm

1 klapa
1 drzwi rozwierne do urządzenia
1 drzwi rozwierne
1 półka

W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy
przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju 
min. 200 cm kw.

Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu
na wentylację urządzenia.

L/P600

Szafki boczne do zabudowy urz¹dzeñ typoszeregu 5Ilustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

SNE 5x60 IA

Szafka boczna do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki: 878 mm

1 klapa
1 drzwi rozwierne do urządzenia
1 szuflada
2 szuflady z wysokim frontem

W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy
przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju 
min. 200 cm kw.

Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu
na wentylację urządzenia.

L/P600

Szafki boczne do zabudowy urz¹dzeñ typoszeregu 5Ilustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

SNG 5x60 LC

Szafka boczna do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki: 1025 mm

1 klapa
1 drzwi rozwierne do urządzenia
1 drzwi rozwierne
1 półka

W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy
przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju 
min. 200 cm kw.

Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu
na wentylację urządzenia.

L/P600

Szafki boczne do zabudowy urz¹dzeñ typoszeregu 5Ilustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

SNH 5x60 LC

Szafka boczna do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki: 1025 mm

1 drzwi rozwierne lub
1 klapa
1 drzwi rozwierne do urządzenia
2 szuflady z wysokim frontem

W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy
przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju 
min. 200 cm kw.

Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu
na wentylację urządzenia.

L/P600

5.43

wys. 1907 mm

Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

247226214202187

236198189180167

262238224211200

187159147136125

8 3220293272SNH 5060

11 26-265254SNG 5060

8 3530311289SNE 5060

11 25-233212SNA 5060
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Szafki boczne do zabudowy urządzeń typoszeregu 5

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki boczne do zabudowy urz¹dzeñ typoszeregu 5Ilustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

SNI 5x60 LC

Szafka boczna do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki: 880 / 1025 mm

1 drzwi rozwierne lub
1 klapa
1 drzwi rozwierne do urządzenia
2 szuflady
1 szuflada z wysokim frontem

W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy
przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju 
min. 200 cm kw.

Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu
na wentylację urządzenia.

L/P600

Szafki boczne do zabudowy urz¹dzeñ typoszeregu 5Ilustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

SNK 5x60 NL

Szafka boczna do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki: 1225 mm

1 klapa
1 drzwi rozwierne do urządzenia
1 szuflada z wysokim frontem

W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy
przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju 
min. 200 cm kw.

Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu
na wentylację urządzenia.

L/P600

Szafki boczne do zabudowy urz¹dzeñ typoszeregu 5Ilustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

SNL 5x60 PK

Szafka boczna do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki: 1385-1590 mm

częściowo 1 klapa
1-2 drzwi rozwierne do urządzenia
otwierane razem lub osobno, w zależności od
wykonania i typu urządzenia.

Kompensacja wymiarów wnęki częściowo osłonami
wewnętrznymi.

Dostarczone wykonanie może odbiegać od przedstawio-
nego na ilustracji w zależności od rodzaju urządzenia.

W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy
przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju 
min. 200 cm kw.

Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu
na wentylację urządzenia.

L/P600

5.44

wys. 1907 mm

Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

198170157144133

228200187175161

262238224211200

8 27-230216SNL 5060

8 2910257245SNK 5060

8 3830311289SNI 5060
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Szafki boczne do zabudowy urządzeń typoszeregu 5

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki boczne do zabudowy urz¹dzeñ typoszeregu 5Ilustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

SNM 5x60 TD

Szafka boczna do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki: 1584-1787 mm 

1-2 drzwi rozwierne do urządzenia
otwierane razem lub osobno, w zależności od
wykonania i typu urządzenia.

Kompensacja wymiarów wnęki częściowo osłonami
wewnętrznymi.

Dostarczone wykonanie może odbiegać od przedstawio-
nego na ilustracji w zależności od rodzaju urządzenia.

W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy
przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju 
min. 200 cm kw.

Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu
na wentylację urządzenia.

L/P600

5.45

wys. 1907 mm

Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

207179169160145 - 24-256234SNM 5060
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Szafki boczne do zabudowy urządzeń typoszeregu 6

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki boczne do zabudowy urz¹dzeñ typoszeregu 6Ilustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

SNK 6x60 NN

Szafka boczna do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki
górna: 380 mm
dolna: 878 mm

1 klapa
1 drzwi rozwierne do urządzenia
1 szuflada z wysokim frontem

W zależności od typu urządzenia w komplecie
z jedną osłoną frontową do dopasowania na
miejscu przez użytkownika.

W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy
przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju 
min. 200 cm kw.

Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu
na wentylację urządzenia.

L/P600

Szafki boczne do zabudowy urz¹dzeñ typoszeregu 6Ilustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

SNT 6x60 PF

Szafka boczna do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki
górna: 365 / 380 / 450 lub 595 mm
dolna: 878 mm

1 klapa lub
1 drzwi rozwierne
1 drzwi rozwierne do urządzenia

Kompensacja wymiarów wnęki częściowo osłonami
korpusu.

Dostarczone wykonanie może odbiegać od przedstawio-
nego na ilustracji w zależności od rodzaju urządzenia.

W zależności od typu urządzenia w komplecie
z jedną osłoną frontową do dopasowania na
miejscu przez użytkownika.

W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy
przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju 
min. 200 cm kw.

Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu
na wentylację urządzenia.

W przypadku frontów foliowanych dostarczany jest
bezpłatnie komplet listew do osłony cieplnej.

L/P600

Szafki boczne do zabudowy urz¹dzeñ typoszeregu 6Ilustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

SNU 6x60 PH

Szafka boczna do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki
górna: 365 / 380 lub 450 mm
dolna: 1025 mm

1 klapa lub
1 drzwi rozwierne
1 drzwi rozwierne do urządzenia

Dostarczone wykonanie może odbiegać od przedstawio-
nego na ilustracji w zależności od rodzaju urządzenia.

W zależności od typu urządzenia w komplecie
z jedną osłoną frontową do dopasowania na
miejscu przez użytkownika.

W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy
przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju 
min. 200 cm kw.

Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu
na wentylację urządzenia.

L/P600

5.46

wys. 1907 mm

Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

187176164153142

190165160156146

199183174165152

8 20-218206SNU 6060

8 18-222210SNT 6060

8 2310230218SNK 6060
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Szafki boczne do zabudowy urządzeń typoszeregu 6

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki boczne do zabudowy urz¹dzeñ typoszeregu 6Ilustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

SNV 6x60 SM

Szafka boczna do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki
górna: 365 / 380 / 410 lub 450 mm
dolna 1225 mm

1 klapa
1 drzwi rozwierne do urządzenia

Dostarczone wykonanie może odbiegać od przedstawio-
nego na ilustracji w zależności od rodzaju urządzenia.

W zależności od typu urządzenia w komplecie
z jedną osłoną frontową do dopasowania na
miejscu przez użytkownika.

W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy
przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju 
min. 200 cm kw.

Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu
na wentylację urządzenia.

L/P600

5.47

wys. 1907 mm

Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

194178169160146 3 23-225213SNV 6060
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Szafki boczne do zabudowy urządzeń typoszeregu 7

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki boczne do zabudowy urz¹dzeñ typoszeregu 7Ilustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

SNG 7060 LA

Szafka boczna do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki
górna: 364 / 380 lub 410 mm
dolna 595 mm

1 klapa
1 drzwi rozwierne
1 półka

W zależności od typu urządzenia w komplecie
z jedną osłoną frontową do dopasowania na
miejscu przez użytkownika.

W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy
przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju 
min. 200 cm kw.

Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu
na wentylację urządzenia.

W przypadku frontów foliowanych dostarczany jest
bezpłatnie komplet listew do osłony cieplnej.

L/P600

Szafki boczne do zabudowy urz¹dzeñ typoszeregu 7Ilustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

SNH 7060 LD

Szafka boczna do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki
górna: 364 / 380 / 410 i 450 mm
dolna: 597 mm

1 klapa
2 szuflady z wysokim frontem
(1 łączona na kołki dla wnęki 450 mm)

W zależności od typu urządzenia w komplecie
z jedną osłoną frontową do dopasowania na
miejscu przez użytkownika.

W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy
przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju 
min. 200 cm kw.

Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu
na wentylację urządzenia.

W przypadku frontów foliowanych dostarczany jest
bezpłatnie komplet listew do osłony cieplnej.

600

5.48

wys. 1907 mm

Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

222202191180167

166157149141123

3 1820256243SNH 7060

11 12-197185SNG 7060
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Szafki boczne do zabudowy urządzeń typoszeregu 7

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki boczne do zabudowy urz¹dzeñ typoszeregu 7Ilustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

SNI 7060 LD

Szafka boczna do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki
górna: 364 / 380 / 410 lub 450 mm
dolna: 595 mm

1 klapa
2 szuflady
1 szuflada z wysokim frontem

W zależności od typu urządzenia w komplecie
z jedną osłoną frontową do dopasowania na
miejscu przez użytkownika.

W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy
przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju 
min. 200 cm kw.

Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu
na wentylację urządzenia.

W przypadku frontów foliowanych dostarczany jest
bezpłatnie komplet listew do osłony cieplnej.

600

Szafki boczne do zabudowy urz¹dzeñ typoszeregu 7Ilustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

SNK 7060 MC

Szafka boczna do zabudowy urządzeń

2 lub 3 wnęki na urządzenia

Wykonanie z 2 wnękami na urządzenia:
wys. wnęki górnej 590 mm, dolnej 590 mm
1 drzwi rozwierne
1 szuflada z pełnym wysuwem

Wykonanie z 3 wnękami na urządzenia:
wys. wnęki
górnej 380 mm, środkowej 590 mm, dolnej 590 mm
1 klapa
1 szuflada z pełnym wysuwem

Kompensacja wymiarów wnęki częściowo osłonami
korpusu

Dostarczone wykonanie może odbiegać od przedstawio-
nego na ilustracji w zależności od rodzaju urządzenia

W zależności od typu urządzenia w komplecie
z jedną osłoną frontową do dopasowania na
miejscu przez użytkownika.

W przypadku frontów foliowanych dostarczany jest
bezpłatnie komplet listew do osłony cieplnej.

L/P600

Szafki boczne do zabudowy urz¹dzeñ typoszeregu 7Ilustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

SNW 7060 TB

Szafka boczna do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki
górna i dolna: 878 mm

1 osłona frontowa

W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy
przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju 
min. 200 cm kw.

Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu
na wentylację urządzenia.

600

5.49

wys. 1907 mm

Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

1061051019787

199182173164154

235215204193180

- --111109SNW 7060

3 12-227216SNK 7060

8 2430269256SNI 7060
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Szafki boczne do zabudowy urządzeń typoszeregu 8

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki boczne do zabudowy urz¹dzeñ typoszeregu 8Ilustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

SNL 8x60 RO

Szafka boczna do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki
(możliwości):
604 i 878 mm
716 i 878 mm

1 klapa w zależności od wnęki
2 drzwi rozwiernych do urządzenia

Kompensacja wymiarów wnęki częściowo osłonami
wewnętrznymi.

Dla kombinacji wnęk 604 i 878 mm u góry z klapą.

W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy
przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju 
min. 200 cm kw.

Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu
na wentylację urządzenia.

L/P600

Szafki boczne do zabudowy urz¹dzeñ typoszeregu 8Ilustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

SNT 8x60 TB

Szafka boczna do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki
(możliwości):
878 i 878 mm
1021 i 716 mm

2 drzwi rozwiernych do urządzenia

Kompensacja wymiarów wnęki częściowo osłonami
wewnętrznymi.

W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy
przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju 
min. 200 cm kw.

Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu
na wentylację urządzenia.

L/P600

5.50

wys. 1907 mm

Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

172154145136124

190162150139128

- 24-204190SNT 8060

8 25-236215SNL 8060
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Szafki boczne do zabudowy urządzeń typoszeregu 9

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki boczne do zabudowy urz¹dzeñ typoszeregu 9Ilustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

SNA 9060 FB

Szafka boczna do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki:
878 lub 596 mm

1 drzwi rozwierne lub
1 klapa
1 drzwi rozwierne
1 półka

W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy
przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju 
min. 200 cm kw.

Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu
na wentylację urządzenia.

W przypadku frontów foliowanych dostarczany jest
bezpłatnie komplet listew do osłony cieplnej.

L/P600

Szafki boczne do zabudowy urz¹dzeñ typoszeregu 9Ilustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

SNB 9060 FB

Szafka boczna do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki:
878 lub 596 mm

1 drzwi rozwierne
1 półka przestawna lub
1 klapa
1 szuflada
1 drzwi rozwierne 
1 półka przestawna

W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy
przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju 
min. 200 cm kw.

Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu
na wentylację urządzenia.

W przypadku frontów foliowanych dostarczany jest
bezpłatnie komplet listew do osłony cieplnej.

L/P600

Szafki boczne do zabudowy urz¹dzeñ typoszeregu 9Ilustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

SNE 9060 FB

Szafka boczna do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki: 596 mm

1 drzwi rozwierne
1 szuflada
2 szuflady z wysokim frontem

W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy
przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju 
min. 200 cm kw.

Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu
na wentylację urządzenia.

W przypadku frontów foliowanych dostarczany jest
bezpłatnie komplet listew do osłony cieplnej.

L/P600

Szafki boczne do zabudowy urz¹dzeñ typoszeregu 9Ilustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

SNG 9060 IB

Szafka boczna do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki: 880 mm

1 drzwi rozwierne
1 drzwi rozwierne
1 półka

W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy
przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju 
min. 200 cm kw.

Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu
na wentylację urządzenia.

L/P600

5.51

wys. 1907 mm

Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

156142134126118

288265255246191

191176167159148

156142134126118

6 11-169165SNG 9060

3 2430319304SNE 9060

6 1810206201SNB 9060

11 17-169165SNA 9060
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Szafki boczne do zabudowy urządzeń typoszeregu 9, regały boczne

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki boczne do zabudowy urz¹dzeñ typoszeregu 9Ilustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

SNK 9060 NR

Szafka boczna do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki: 1225 mm

1 klapa
1 osłona frontowa
1 szuflada z wysokim frontem

W przypadku zamknięcia osłoną od strony sufitu należy
przewidzieć otwór wentylacyjny o przekroju 
min. 200 cm kw.

Montaż szuflady w cokole nie jest możliwy ze względu
na wentylację urządzenia.

600

rega³y boczneIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Regał boczny

4 półki przestawne 

Wykonanie z materiału korpusu

Należy podać wymaganą szerokość (150-600 mm).

rega³y boczneIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Wykonanie prawe

Regał kończący

4 stałe półki

Wykonanie z materiału korpusu

L/P250

5.52

wys. 1907 mm

Szafka bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

149149149149149

202202202202202

161151143136126

- --149149ARS 2025

- --202202SNR 2000 V

8 1210172169SNK 9060

szer. 150-600 mm
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Osłony

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Os³onyIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Osłona do szafki bocznej

bez cokołu, wys. 2195 mm
neutralny podział frontu
montaż między ścianą i powierzchnią boczną korpusu

Wykonanie z materiału na front od strony ściany
z prostą krawędzią

z możliwością dopasowania

L/P

L/P

Osłona do szafki bocznej

bez cokołu, wys. 2195 mm

Wykonanie z materiału korpusu

L/P100
L/P200
L/P300

Os³onyIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Podziały frontów

Osłona do szafki bocznej

bez cokołu, wys. 2195 mm
montaż między ścianą i powierzchnią boczną korpusu

Wykonanie z materiału na front od strony ściany
z prostą krawędzią

z możliwością dopasowania

Dostępna w następujących programach:
IP 1200, IP 2200, IP 3100, IP 2800, IP 3400,
IP 3700, IP 4500, IP 4940, IP 6300, IP 6500

L/P

L/P

L/P

L/P

Os³onyIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Osłona narożna do szafek dolnych

bez cokołu, wys. 2195 mm
neutralny podzial frontu

Wykonanie z materiału na front
do naroża 650 x 650 mm

5.53

wys. 2195 mm

z neutralnym podziałem frontu

6866646360

8380787875

8380787875

8380787875

8380787875

4444444444
3232323232
2020202020

5046444340

3533313027

- --7371BSE 7005

- --11499BL SHL5PK

- --11499BL SHK5NL

- --11499BL SHA5IA

- --11499BL SH3

- --4444BLS 7730
- --3232BLS 7720
- --2020BLS 7710

- --5754BLS 7020

- --4038BLS 7010

szer. 75-200 mm

szer. 75-200 mm

szer. 75-200 mm

szer. 75-200 mm

szer. 101-200 mm

szer. 75-100 mm
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Osłony

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Os³onyIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Wymiary osłony w mm:
A-B=C

Osłona narożna do szafek dolnych

bez cokołu, wys. 2195 mm

Wymiary podane są od jednego do drugiego naroża
korpusu 
szer. boku 40-191 mm 

Wykonanie z materiału na front

Boki o szer. poniżej 60 mm wykonane są z materiału
korpusu.

5.54

wys. 2195 mm

z neutralnym podziałem frontu

8076747370

7068666562

- --8784BSE 7020

- --7573BSE 7010

szer. boku
40-191 mm

szer. boku
40-130 mm
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Osłony

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Os³onyIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Osłona do szafki bocznej

bez cokołu, wys. 2051 mm
neutralny podział frontu
montaż między ścianą i powierzchnią boczną korpusu

Wykonanie z materiału na front, od strony ściany
z prostą krawędzią

z możliwością dopasowania

L/P

L/P

Osłona do szafki bocznej

bez cokołu, wys. 2051 mm

Wykonanie z materiału korpusu

L/P100
L/P200
L/P300

Os³onyIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Podziały frontów

Osłona do szafki bocznej

bez cokołu, wys. 2051 mm
montaż między ścianą i powierzchnią boczną korpusu

Wykonanie z materiału na front od strony ściany
z prostą krawędzią

z możliwością dopasowania

Dostępna w następujących programach:
IP 1200, IP 2200, IP 3100, IP 2800, IP 3400,
IP 3700, IP 4500, IP 4940, IP 6300, IP 6500

L/P

L/P

L/P

Os³onyIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Osłona narożna do szafek dolnych

bez cokołu, wys. 2051 mm
neutralny podział frontu

Wykonanie z materiału na front
do naroża 650 x 650 mm

5.55

wys. 2051 mm

z neutralnym podziałem frontu

6664636259

7876747471

7876747471

7876747471

3838383838
2929292929
1919191919

4944424037

3331302926

- --7169BSE 4005

- --10893BL SIL5PK

- --10893BL SIK5NL

- --10893BL SI3

- --3838BLS 4430
- --2929BLS 4420
- --1919BLS 4410

- --5653BLS 4020

- --3836BLS 4010

szer. 75-200 mm

szer. 75-200 mm

szer. 75-200 mm

szer. 101-200 mm

szer. 75-100 mm
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Osłony

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Os³onyIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Wymiary osłony w mm:
A-B=C

Osłona narożna do szafek dolnych

bez cokołu, wys. 2051 mm

Wymiary podane są od jednego do drugiego naroża
korpusu 
szer. boku 40-191 mm 

Wykonanie z materiału na front

Boki o szer. poniżej 60 mm wykonane są z materiału
korpusu.

5.56

wys. 2051 mm

z neutralnym podziałem frontu

7974727067

6866656461

- --8683BSE 4020

- --7371BSE 4010

szer. boku
40-191 mm

szer. boku
40-130 mm
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Osłony

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Os³onyIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Osłona do szafki bocznej

bez cokołu, wys. 1907 mm
neutralny podział frontu
montaż między ścianą i powierzchnią boczną korpusu

Wykonanie z materiału na front, od strony ściany
z prostą krawędzią

z możliwością dopasowania

L/P

L/P

Osłona do szafki bocznej

bez cokołu, wys. 1907 mm

Wykonanie z materiału korpusu

L/P100
L/P200
L/P300

Os³onyIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Podziały frontów

Osłona do szafki bocznej

bez cokołu, wys. 1907 mm
montaż między ścianą i powierzchnią boczną korpusu

Wykonanie z materiału na front od strony ściany
z prostą krawędzią

z możliwością dopasowania

Dostępna w następujących programach:
IP 1200, IP 2200, IP 3100, IP 2800, IP 3400,
IP 3700, IP 4500, IP 4940, IP 6300, IP 6500

L/P

L/P

L/P

Os³onyIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Osłona narożna do szafek dolnych

bez cokołu, wys. 1907 mm
neutralny podział frontu

Wykonanie z materiału na front
do naroża 650 x 650 mm

5.57

wys. 1907 mm

z neutralnym podziałem frontu

5957565552

6463626259

6463626259

6463626259

3030303030
2424242424
1818181818

4841393734

3129282724

- --6361BSE 2005

- --9481BL SNL5PK

- --9481BL SNK5NL

- --9481BL SN3

- --3030BLS 2230
- --2424BLS 2220
- --1818BLS 2210

- --5552BLS 2020

- --3533BLS 2010

szer. 75-200 mm

szer. 75-200 mm

szer. 75-200 mm

szer. 101-200 mm

szer. 75-100 mm
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Osłony

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Os³onyIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Wymiary osłony w mm:
A-B=C

Osłona narożna do szafek dolnych

bez cokołu, wys. 1907 mm

Wymiary podane są od jednego do drugiego naroża
korpusu 
szer. boku 40-191 mm 

Wykonanie z materiału na front

Boki o szer. poniżej 60 mm wykonane są z materiału
korpusu.

5.58

wys. 1907 mm

z neutralnym podziałem frontu

7366646259

6159585754

- --8077BSE 2020

- --6563BSE 2010

szer. boku
40-191 mm

szer. boku
40-130 mm
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Pozostałe osłony

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Pozosta³e os³onyIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

BLS 50xx SH

Osłona do boku szafki bocznej

m.in. do wykończenia przy ścianie

Wykonanie z materiału korpusu
bez cokołu, wys. 2195 mm

dla głębszych szafek zamówić osobno cokół SO 151

100
200
300

Osłona do boku szafki bocznej

m.in. do wykończenia przy ścianie

Wykonanie z materiału korpusu
bez cokołu, wys. 2051 mm

dla głębszych szafek zamówić osobno cokół SO 151

100
200
300

Osłona do boku szafki bocznej

m.in. do wykończenia przy ścianie

Wykonanie z materiału korpusu
bez cokołu, wys. 1907 mm

dla głębszych szafek zamówić osobno cokół SO 151

100
200
300

Pozosta³e os³onyIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Osłona z materiału na front do szafek do
zabudowy urządzeń

do zakrycia wewnętrznych osłon korpusu z osłoną
krawędzi ze stali szlachetnej

wys. 30-57 mm

Pozosta³e os³onyIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Klapa podnoszona do wnęki na kuchenkę
mikrofalową

do uzupełnienia przez użytkownika

Do szafek bocznych / szafek midi
z wnęką o wys. 410 mm

Max. wielkość urządzenia stojącego
wysokość: 370 mm
szerokość.: 510 mm
głębokość: 540 mm

600

5.59

7366646360

2625242320

2424242424
2121212121
1818181818

2525252525
2222222222
1919191919

2626262626
2323232323
2020202020

- 6-8479KLS 3060

- --3028FBG 60

- --2424BLS 5030 SN
- --2121BLS 5020 SN
- --1818BLS 5010 SN

- --2525BLS 5030 SI
- --2222BLS 5020 SI
- --1919BLS 5010 SI

- --2626BLS 5030 SH
- --2323BLS 5020 SH
- --2020BLS 5010 SH
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Szafki midi

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki midiIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka midi

2 drzwi rozwiernych
1 półka przestawna
1 półka stała
1 półka przestawna

L/P300
L/P600

Szafki midiIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka midi

2 drzwi rozwiernych
2 półki przestawne
1 półka stała
1 półka przestawna

L/P300
L/P600

Szafki midiIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka midi

1 drzwi rozwierne
3 półki przestawne
1 szuflada z wysokim frontem

L/P300
L/P450
L/P500
L/P600

Szafki midiIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka midi

1 drzwi rozwierne
2 półki 
2 szuflady z wysokim frontem

L/P300
L/P600

Szafki midiIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka midi

1 drzwi rozwierne
1 półka
1 szuflada
2 szuflady z wysokim frontem

L/P300
L/P600

Szafki midiIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka midi

1 drzwi rozwierne
4 wewnętrzne szuflady
1 szuflada z wysokim frontem

Przy zaplanowaniu na początku ściany musi być możliwe
otwieranie drzwi rozwiernych o 90°
(uwzględnić wymiar uchwytu)

L/P300
L/P450
L/P500
L/P600

Szafki midiIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka midi

2 szuflady z wysokim frontem
2 szuflady
2 szuflady z wysokim frontem

600

5.60

wys. 1475 mm

Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm. Blat roboczy zamówić osobno.

302276261247229

279254242231219
266242230219207
257234223212201
233212202192182

248221208195181
202180169159148

216192181170158
175156146137128

181161151142132
172153143134125
165147138129120
149132124116108

175154144134124
132124116108102

169149139130120
130122114106100

- 3660342325S2A2S2A60 148

6 2250322303SISA60 148
6 2150308289SISA50 148
6 2150298280SISA45 148
6 2150270254SISA30 148

3 2630297276SS2A60 148
3 1730242225SS2A30 148

3 2320259240S2A60 148
3 1720209194S2A30 148

6 2210217201STA60 148
6 2110206191STA50 148
6 2110198184STA45 148
6 1910179166STA30 148

6 17-213196S60 148A
6 17-153144S30 148A

6 16-205189S60 148
6 16-151142S30 148
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Szafki midi

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki midiIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka midi

Szuflada z wysokim frontem z ramą w kolorze
aluminium
i szybą mleczną, szuflady w wykonaniu jak front

2 szuflady z wysokim frontem
2 szuflady
2 szuflady z wysokim frontem

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

Kombinacja z uchwytem nr 694 nie jest możliwa.

600

Szafki midiIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka midi

Szuflady z wysokim frontem z ramą z prawdziwego
aluminium i szybą mleczną, szuflady w wykonaniu
jak front

2 szuflady z wysokim frontem
2 szuflady
2 szuflady z wysokim frontem

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

Uchwyt: uchwyty relingowe nr 680

600

Szafki midiIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka midi na zapasy

1 szuflada z wysokim frontem
składająca się z 2 frontów
4 przestawne kosze

Pozycja montażowa uchwytu tylko pozioma

Cechy wyposażenia koszy:
Standard: elementy metalowe srebrno-szare
Servosoft: Comfortline, półka z relingiem metalowym

L/P300

Szafki midiIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka midi na zapasy

1 szuflada z wysokim frontem
składająca się z 2 frontów
4 przestawne kosze

Pozycja montażowa uchwytu tylko pozioma

Cechy wyposażenia koszy:
Standard: elementy metalowe srebrno-szare
Servosoft: Comfortline, półka z relingiem metalowym

L/P300

5.61

wys. 1475 mm

Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm. Blat roboczy zamówić osobno.

246239235232216

246239235232216

509496488481472

358349343338332

- 3120269260SA30 148A

- 3120269260SA30 148

- -60529520S2AG2S2AG60148A

- 3660372366S2AG2S2AG60148N
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Szafki midi ze ściętym bokiem

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki midi ze œciêtym bokiemIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka midi ze ściętym bokiem

głębokość 560/372 mm
2 drzwi rozwiernych
1 półka przestawna
1 półka stała
1 półka przestawna

Wymiar planowany z płytą: 290 mm
Wymiar planowany ze ścianką boczną: 275 mm

L/P250

Szafki midi ze œciêtym bokiemIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka midi ze ściętym bokiem

głębokość 560/372 mm
2 drzwi rozwiernych
2 półki przestawne
1 półka stała
1 półka przestawna

Wymiar planowany z płytą: 290 mm
Wymiar planowany ze ścianką boczną: 275 mm

L/P250

Szafki midi ze œciêtym bokiemIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka midi ze ściętym bokiem

głębokość 560/372 mm
1 szuflada z wysokim frontem składająca się z
2 frontów z
4 przestawnymi koszami

Pozycja montażowa uchwytu tylko pozioma

Cechy wyposażenia koszy:
elementy druciane srebrzysto-szare

Wymiar planowany z płytą: 290 mm
Wymiar planowany ze ścianką boczną: 275 mm

L/P250

Szafki midi ze œciêtym bokiemIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka midi ze ściętym bokiem

głębokość 560/372 mm
1 szuflada
z wysokim frontem składająca się z 2 frontów z
4 przestawnymi koszami

Pozycja montażowa uchwytu tylko pozioma

Cechy wyposażenia koszy:
elementy druciane srebrzysto-szare

Wymiar planowany z płytą: 290 mm
Wymiar planowany ze ścianką boczną: 275 mm

L/P250

5.62

wys. 1475 mm

Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm. Blat roboczy zamówić osobno.

349332328325309

349332328325309

196184174165158

196184174165158

- 353360356SVA25 148A

- 353360356SVA25 148

6 17-210204SV25 148A

6 16-210204SV25 148
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Szafki midi do zabudowy urządzeń

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki midi do zabudowy urz¹dzeñIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.SU 88 148 SIA

Szafka midi do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki: 879 mm

1 drzwi rozwierne do urządzenia
1 drzwi rozwierne

W komplecie kratka wentylacyjna do wentylacji
urządzeń.

Wykonanie:
neutralna kratka wentylacyjna do blatów
kratka wentylacyjna w cokole dopasowana do koloru
cokołu

L/P600

Szafki midi do zabudowy urz¹dzeñIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.SU 88 2A 148 SIA

Szafka midi do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki: 879 mm

1 drzwi rozwierne do urządzenia
2 szuflady z wysokim frontem

W komplecie kratka wentylacyjna do wentylacji
urządzeń.

Wykonanie:
neutralna kratka wentylacyjna do blatów
kratka wentylacyjna w cokole dopasowana do koloru
cokołu

L/P600

Szafki midi do zabudowy urz¹dzeñIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.SU 88 2SA 148 SIA

Szafka midi do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki: 879 mm

1 drzwi rozwierne do urządzenia
2 szuflady
1 szuflada z wysokim frontem

W komplecie kratka wentylacyjna do wentylacji
urządzeń.

Wykonanie:
neutralna kratka wentylacyjna do blatów
kratka wentylacyjna w cokole dopasowana do koloru
cokołu

L/P600

Szafki midi do zabudowy urz¹dzeñIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.SU 102 148 SLC

Szafka midi do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki: 1023 mm

1 drzwi rozwierne do urządzenia
1 drzwi rozwierne

W komplecie kratka wentylacyjna do wentylacji
urządzeń.

Wykonanie:
neutralna kratka wentylacyjna do blatów
kratka wentylacyjna w cokole dopasowana do koloru
cokołu

L/P600

5.63

wys. 1475 mm

Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm. Blat roboczy zamówić osobno.

153133125117108

225200189178165

206183173163151

154137129122113

3 16-185171SU 102 148

- 2930276254SU 88 2SA 148

- 2320253232SU 88 2A 148

3 17-189174SU 88 148
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Szafki midi do zabudowy urządzeń

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki midi do zabudowy urz¹dzeñIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.SU 102 SA 148 SLC

Szafka midi do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki: 1023 mm

1 drzwi rozwierne do urządzenia
1 szuflada
1 szuflada z wysokim frontem

W komplecie kratka wentylacyjna do wentylacji
urządzeń.

Wykonanie:
neutralna kratka wentylacyjna do blatów
kratka wentylacyjna w cokole dopasowana do koloru
cokołu

L/P600

Szafki midi do zabudowy urz¹dzeñIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.SU 122 148 SNL

Szafka midi do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki: 1225 mm

1 drzwi rozwierne do urządzenia
składające się z 2 frontów

Kompensacja wymiarów wnęki osłonami wewnętrznymi
lub pólkami oddzielającymi

W komplecie kratka wentylacyjna do wentylacji
urządzeń.

Wykonanie:
neutralna kratka wentylacyjna do blatów
kratka wentylacyjna w cokole dopasowana do koloru
cokołu

L/P600

Szafki midi do zabudowy urz¹dzeñIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.SU 122 2T 148 SNI

Szafka midi do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki: 1225 mm

2 drzwi rozwiernych do urządzenia

Kompensacja wymiarów wnęki osłonami wewnętrznymi
lub pólkami oddzielającymi

W komplecie kratka wentylacyjna do wentylacji
urządzeń.

Wykonanie:
neutralna kratka wentylacyjna do blatów
kratka wentylacyjna w cokole dopasowana do koloru
cokołu

L/P600

Szafki midi do zabudowy urz¹dzeñIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.SU 122 S 148 SNL

Szafka midi do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki: 1225 mm

1 drzwi rozwierne do urządzenia
1 szuflada

Kompensacja wymiarów wnęki osłonami wewnętrznymi
lub pólkami oddzielającymi

W komplecie kratka wentylacyjna do wentylacji
urządzeń.

Wykonanie:
neutralna kratka wentylacyjna do blatów
kratka wentylacyjna w cokole dopasowana do koloru
cokołu

L/P600

5.64

wys. 1475 mm

Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm. Blat roboczy zamówić osobno.

171150140131125

160140131123113

160140131123113

192171161152141

- 23-207191SU 122 S 148

- 16-194179SU 122 2T 148

- 8-194179SU 122 148

- 2320236216SU 102 SA 148
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Szafki midi do zabudowy urządzeń

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki midi do zabudowy urz¹dzeñIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.SU 122 2TS 148 SNH

Szafka midi do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki: 1225 mm

2 drzwi rozwiernych do urządzenia
1 szuflada

W komplecie kratka wentylacyjna do wentylacji
urządzeń.

Wykonanie:
neutralna kratka wentylacyjna do blatów
kratka wentylacyjna w cokole dopasowana do koloru
cokołu

L/P600

Szafki midi do zabudowy urz¹dzeñIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka midi do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki: 1400 mm

1 drzwi rozwierne do urządzenia
składające się z 2 frontów

Kompensacja wymiarów wnęki osłonami wewnętrznymi
lub półkami oddzielającymi

W komplecie kratka wentylacyjna do wentylacji
urządzeń.

Wykonanie:
neutralna kratka wentylacyjna do blatów
kratka wentylacyjna w cokole dopasowana do koloru
cokołu

L/P600

Szafki midi do zabudowy urz¹dzeñIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.SU 145 2T 148 SPM

Szafka midi do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki: 1443 mm

2 drzwi rozwiernych do urządzenia

W komplecie kratka wentylacyjna do wentylacji
urządzeń.

Wykonanie:
neutralna kratka wentylacyjna do blatów
kratka wentylacyjna w cokole dopasowana do koloru
cokołu

Pasuje do urządzeń marki Bauknecht, Whirlpool, Ignis

L/P600

Szafki midi do zabudowy urz¹dzeñIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.SU 145 2T 148 4 SPL

Szafka midi do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki: 1443 mm

2 drzwi rozwiernych do urządzenia

W komplecie kratka wentylacyjna do wentylacji
urządzeń.

Wykonanie:
neutralna kratka wentylacyjna do blatów
kratka wentylacyjna w cokole dopasowana do koloru
cokołu

Pasuje do urządzeń marki Bauknecht, Whirlpool, Ignis

L/P600

5.65

wys. 1475 mm

Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm. Blat roboczy zamówić osobno.

150131123115106

150131123115106

160140131123113

176154144135127

- 16-182168SU 145 2T 148 4

- 17-182168SU 145 2T 148

- 8-194179SU 140 148

- 2210213196SU 122 2TS 148
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Szafki midi do zabudowy urządzeń

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki midi do zabudowy urz¹dzeñIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.SUM 88 148 SNO

Szafka midi do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki u góry: 365, 381, 410 lub 450 mm
na dole: 880 mm

1 drzwi rozwierne do urządzenia 

drzwi rozwierne 949 mm dla wnęki 450 mm
drzwi rozwierne 1037 mm dla wnęki 365, 381 i 410 mm

Kompensacja wymiarów wnęki osłonami wewnętrznymi
lub półkami oddzielającymi

W komplecie kratka wentylacyjna do wentylacji
urządzeń.

Wykonanie:
neutralna kratka wentylacyjna do blatów
kratka wentylacyjna w cokole dopasowana do koloru
cokołu

L/P600

Szafki midi do zabudowy urz¹dzeñIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.SUM 148 EB

Szafka midi do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki: 365, 380, 410 lub 450 mm

1 drzwi rozwierne
2 półki przestawne

drzwi rozwierne 949 mm dla wnęki 450 mm
drzwi rozwierne 1037 mm dla wnęki 365, 380 i 410 mm

Kompensacja wymiarów wnęki osłonami wewnętrznymi
lub pólkami oddzielającymi

L/P600

Szafki midi do zabudowy urz¹dzeñIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.SUMS 148 EB

Szafka midi do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki: 365, 381, 410 lub 450 mm

1 szuflada
1 drzwi rozwierne
2 półki

Kompensacja wymiarów wnęki osłonami wewnętrznymi
lub półkami oddzielającymi

L/P600

Szafki midi do zabudowy urz¹dzeñIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.SUM 2S 148 DF

Szafka midi do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki: 365, 381, 410 lub 450 mm

2 szuflady
1 drzwi rozwierne
1 półka

L/P600

Szafki midi do zabudowy urz¹dzeñIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.SUM 3S2A 148 EB

Szafka midi do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki: 365, 381, 410 lub 450 mm

3 szuflady
2 szuflady z wysokim frontem

L/P600

Szafki midi do zabudowy urz¹dzeñIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.SUB 148 FB

Szafka midi do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki: 588 mm

1 drzwi rozwierne
2 półki

W przypadku frontów foliowanych dostarczany jest
bezpłatnie komplet listew do osłony cieplnej.

L/P600

5.66

wys. 1475 mm

Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm. Blat roboczy zamówić osobno.

155135126118109

264240229219207

216188176165152

201176165154142

165144135126116

165144135126114

3 11-189174SUB 148

- 3050313291SUM 3S2A 148

3 2020263243SUM 2S 148

3 1710245226SUMS 148

3 14-201185SUM 148

3 14-201185SUM 88 148
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Szafki midi do zabudowy urządzeń

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki midi do zabudowy urz¹dzeñIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.SUBS 148 FB

Szafka midi do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki: 588 mm

1 szuflada
1 drzwi rozwierne 
1 półka przestawna 

W przypadku frontów foliowanych dostarczany jest
bezpłatnie komplet listew do osłony cieplnej.

L/P600

Szafki midi do zabudowy urz¹dzeñIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.SUB 3A 148 FB

Szafka midi do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki: 588 mm

3 szuflady z wysokim frontem

W przypadku frontów foliowanych dostarczany jest
bezpłatnie komplet listew do osłony cieplnej.

L/P600

Szafki midi do zabudowy urz¹dzeñIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.SUB 2S2A 148 FB

Szafka midi do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki: 588 mm

2 szuflady
2 szuflady z wysokim frontem

W przypadku frontów foliowanych dostarczany jest
bezpłatnie komplet listew do osłony cieplnej.

L/P600

Szafki midi do zabudowy urz¹dzeñIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.SUMBSA 148 LA

Szafka midi do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki 
u góry: 369, 381, 410 lub 450 mm
na dole: 585 lub 590 mm

1 szuflada
1 szuflada z wysokim frontem

Kompensacja wymiarów wnęki osłonami wewnętrznymi
półkami oddzielającymi

W przypadku frontów foliowanych dostarczany jest
bezpłatnie komplet listew do osłony cieplnej.

L/P600

Szafki midi do zabudowy urz¹dzeñIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.SUBB 148 FB

Szafka midi do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki: 588 mm

1 stała osłona frontowa 
1 drzwi rozwierne 
1 półka przestawna 

W przypadku frontów foliowanych dostarczany jest
bezpłatnie komplet listew do osłony cieplnej.

L/P600

Szafki midi do zabudowy urz¹dzeñIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.SUBB S2A 148 FB

Szafka midi do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki: 588 mm

1 stała osłona frontowa 
1 szuflada
2 szuflady z wysokim frontem

W przypadku frontów foliowanych dostarczany jest
bezpłatnie komplet listew do osłony cieplnej.

600

5.67

wys. 1475 mm

Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm. Blat roboczy zamówić osobno.

225195184174157

153135126119111

185165156148138

221201192184173

230199188178161

182161151142132

- 1830279252SUBB S2A 148

3 8-186171SUBB 148

- 1220225207SUMBSA 148

- 2440262244SUB 2S2A 148

- 1830285258SUB 3A 148

3 1410221203SUBS 148
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Szafki midi do zabudowy urządzeń

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki midi do zabudowy urz¹dzeñIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.SUBBBS 148

Szafka midi do zabudowy urządzeń

Wys. wnęki
u góry: 600 mm
na dole: 590 mm

1 stała osłona frontowa
1 szuflada z pełnym wysuwem

Kompensacja wymiarów wnęki częściowo osłonami
korpusu

W przypadku frontów foliowanych dostarczany jest
bezpłatnie komplet listew do osłony cieplnej.

600

Szafki midi do zabudowy urz¹dzeñIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna o wys. 579 mm z panelami
okalającymi

do zabudowy zintegrowanej zmywarki, pasuje
wysokością do szafki midi

Zestaw w składzie:
2 boczne panele okalające (25 mm z listwą
wykończeniową panelu okalającego)
1 podest cokołowy z
1 osłoną frontową
1 szafka dolna o wys. 579 mm z 
1 drzwiami rozwiernymi
1 półką

Wykonanie panelu okalającego:
kolorze korpusu / kolorze dodatków

Prosimy zamówić osobno osłony do zmywarki i wieniec
górny szafki midi.

Nie można planować w połączeniu ze zmywarką  XXL.
Max. wysokość urządzenia 856 mm

L/P650

Szafki midi do zabudowy urz¹dzeñIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna o wys. 579 mm z panelami
okalającymi

do zabudowy zintegrowanej zmywarki, pasuje
wysokością do szafki midi

Zestaw w składzie:
2 boczne panele okalające (25 mm z listwą
wykończeniową panelu okalającego)
1 podest cokołowy z
1 osłoną frontową
1 szafka dolna o wys. 579 mm z
2 szufladami z wysokim frontem

Wykonanie panelu okalającego:
w kolorze korpusu / kolorze dodatków

Prosimy zamówić osobno osłony do zmywarki i wieniec
górny szafki midi.

Nie można planować w połączeniu ze zmywarką  XXL.
Max. wysokość urządzenia 856 mm

650

5.68

wys. 1475 mm

Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm. Blat roboczy zamówić osobno.

371321303287260

309269251235217

157142135129121

- 1220460417SUG 2A65 148

3 6-376346SUG 65 148

- 6-188174SUBBBS 148
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Szafki midi do zabudowy urządzeń, regały midi

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki midi do zabudowy urz¹dzeñIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna o wys. 291 mm z panelami
okalającymi

do zabudowy zintegrowanej zmywarki, pasuje
wysokością do szafki midi

Zestaw w składzie:
2 boczne panele okalające (25 mm z listwą
wykończeniową panelu okalającego)
1 szafka nadstawkowa z
1 drzwiami uchylnymi
1 podest cokołowy z
1 osłoną frontową
1 szafka dolna o wys. 291 mm z
1 szufladą z wysokim frontem

Wykonanie panelu okalającego:
w kolorze korpusu / kolorze dodatków

Prosimy zamówić osobno osłony do zmywarki i wieniec
górny szafki midi.

Nie można planować w połączeniu ze zmywarką  XXL.
Max. wysokość urządzenia 856 mm

650

Szafki midi do zabudowy urz¹dzeñIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna wys. 579 mm

do wbudowania zintegrowanej zmywarki, pasuje
wysokością do szafki midi

1 drzwi rozwierne
1 półka

Podest cokołowy SOP 1460 i osłona BL 1260 GS muszą
być zamówione osobno

Płytę frontową i wieniec górny szafki midi zamówić
osobno.

W przypadku zastosowania jako mebli stylowych lub na
końcu ciągu kuchennego muszą być wykończone
materiałem ścianek bocznych lub korpusu.

Nie można planować w połączeniu ze zmywarką  XXL.
Max. wys. urządzenia 856 mm

L/P600

Szafki midi do zabudowy urz¹dzeñIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna wys. 579 mm

do wbudowania zintegrowanej zmywarki, pasuje
wysokością do szafki midi

2 szuflady z wysokim frontem

Podest cokołowy SOP 1460 i osłona BL 1260 GS muszą
być zamówione osobno

Płytę frontową i wieniec górny szafki midi zamówić
osobno.

W przypadku zastosowania jako mebli stylowych lub na
końcu ciągu kuchennego muszą być wykończone
materiałem ścianek bocznych lub korpusu.

Nie można planować w połączeniu ze zmywarką  XXL.
Max. wys. urządzenia 856 mm

600

rega³y midiIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Regał midi

3 półki przestawne 

Wykonanie z materiału korpusu

Należy podać wymaganą szerokość (150-600 mm).

5.69

wys. 1475 mm

Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm. Blat roboczy zamówić osobno.

179179179179179

152131124118106

9179746963

295263249236235

- --179179SR 148V

- 1220173164U2A60 58

3 6-9493U60 58

8 610359330SUGKA 65 148

szer. 150-600 mm
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regały midi

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

rega³y midiIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Regał kończący midi

3 stałe półki

Wykonanie z materiału korpusu

Wymiar planowany z płytą: 290 mm
Wymiar planowany ze ścianką boczną: 275 mm

L/P250

5.70

wys. 1475 mm

Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm. Blat roboczy zamówić osobno.

111111111111111 - --111111SRA25 148
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Osłony

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Os³onyIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Osłona do szafki midi

bez cokołu, wys. 1475 mm

montaż między ścianą i powierzchnią boczną korpusu

Wykonanie z materiału na front, dwuczęściowe,
od strony ściany z prostym obrzeżem.

z możliwością dopasowania

100
200

Osłona do szafki midi

bez cokołu, wys. 1475 mm

Wykonanie z materiału korpusu

100
200
300

Os³onyIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Oslona narożna do szafki midi

bez cokołu, wys. 1475 mm
Dwuczęściowy podział frontu

Wykonanie z materiału na front
do naroża 650 x 650 mm

650

Os³onyIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Wymiary osłony w mm:
A-B=C

Oslona narożna do szafki midi

bez cokołu, wys. 1475 mm

Wymiary podane są od jednego do drugiego naroża
korpusu 
szer. boku 40-191 mm 

Wykonanie z materiału na front, dwuczęściowe

Boki o szer. poniżej 60 mm wykonane są z materiału
korpusu.

100

200

Os³onyIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Osłona boczna do szafki midi

m.in. do wykończenia przy ścianie

Wykonanie z materiału korpusu

dla głębszych szafek zamówić osobno cokół SO 151

100
200
300

Os³onyIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Klapa podnoszona do wnęki na kuchenkę
mikrofalową

do uzupełnienia przez użytkownika

Do szafek bocznych / szafek midi
z wnęką o wys. 410 mm

Max. wielkość urządzenia stojącego
wysokość: 370 mm
szerokość.: 510 mm
głębokość: 540 mm

600

5.71

wys. 1475 mm

Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm. Blat roboczy zamówić osobno.

7366646360

2323232323
2020202020
1717171717

5554535350

5352515147

5150494845

2929292929
2323232323
1717171717

3938373733
2928272723

- 6-8479KLS 3060

- --2323SBT30 148
- --2020SBT20 148
- --1717SBT10 148

- --7465SEBF20 148

- --6057SEBF10 148

- --5854SEBF65 148

- --2929SBK30 148
- --2323SBK20 148
- --1717SBK10 148

- --5547SBF20 148
- --3532SBF10 148

szer. boku
40-191 mm

szer. boku
40-130 mm
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Osłony cokołowe

Listwy wieńczące

Osłony oświetleniowe
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Osłony cokołowe

Os³ony coko³owe

Wykonanie osłon cokołowych 
Wchodzące w skład kuchni osłony cokołowe z tworzywa szt.
z uszczelką, dostarczane są bezpłatnie, należy jednak zamówić je
osobno w następujących stałych długościach.

Ewent. dodatkowe cokoły doliczane są po podanych cenach.

Osłony, grupa BL, dostarczane są bez cokołu.

Do szerokości należy doliczyć osłonę cokołową.

Wykonanie z materiału korpusu

Maksymalna długość w wykonaniu z połyskiem: 2100 mm

Rodzaj koloru - patrz Przegląd kolorów korpusów i dodatków

W zamówieniu podać wys. roboczą:
860 mm dla wys. cokołu 100 mm
910 mm dla wys. cokołu 150 mm
960 mm dla wys. cokołu 200 mm

Os³ony coko³owe

Osłona cokołowa
grubość 13 mm

1050
1050
1050

2100
2100
2100

3150
3150

Os³ony coko³owe

Profil narożny cokołu

Dla wys. cokołu 100 mm profil narożny dzielony
dla strony lewej i prawej

Os³ony coko³owe

Profil łączący cokołu

6.01

1SVP 2
0SVP

1SEP 135 2
0SEP 135

1SEP 90 2
0SEP 90

9SO 315 2
0SO 315

9SO 210 3
7SO 210 2
0SO 210

6SO 105 3
5SO 105 2
0SO 105

dla dodatkowego zamówienia

135° na osobne
zamówienie

135°

90° na osobne
zamówienie

90°

na osobne zamówienie

na osobne zamówienie
w wykonaniu z połyskiem

na osobne zamówienie

na osobne zamówienie
w wykonaniu z połyskiem

na osobne zamówienie
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Osłony cokołowe

Os³ony coko³owe

Boczna osłona cokołowa

Os³ony coko³owe

Osłona cokołowa do regału kończącego

Os³ony coko³owe

System szuflad cokołowych
do zabudowy pod szafkami o szer. 600 i 500 mm
front szuflady w kolorze cokołu

Niemożliwa zabudowa pod szafkami do wbudowania urządzeń ze
szczelinami wentylacyjnymi w cokole.

Możliwa zabudowa tylko dla cokołu o wys. 150 mm

500
600
500
600

Os³ony coko³owe

Osłona cokołowa
do zamontowanej fabrycznie nóżki podstawy
imitacja stali szlachetnej

4 sztuki w komplecie

Akcesoria

Os³ony coko³owe

Nóżka podstawy
regulowana dla wysokości cokołów 100/150/200 mm
czarna, bez ślizgu
1 sztuka

Os³ony coko³owe

Ślizg do nóźki podstawy
czarny
1 sztuka

6.02

1SO FUSS GL

2SO FUSS V

15IZ 400 15
15IZ 400 10

28SK 6060 3
27SK 6050 3
27SK 6060
26SK 6050

9SO ARU 3
8SO ARU 2
0SO ARU

5SO 151 3

4SO 151 2
0SO 151

4SO 15 3

2SO 15 2
0SO 15

wys. cokołu 150 mm
wys. cokołu 100 mm

w wykonaniu z połyskiem
w wykonaniu z połyskiem

na osobne zamówienie w
wykonaniu z połyskiem

na osobne zamówienie

gł. 840 mm na osobne
zamówienie w wykonaniu

z połyskiem

gł. 840 mm na osobne
zamówienie

gł. 840 mm

gł. 540 mm na osobne
zamówienie w wykonaniu

z połyskiem

gł. 540 mm na osobne
zamówienie

gł. 540 mm
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Stylowa listwa wieńcząca

Stylowa listwa wieñcz¹ca

Stylowa listwa wieńcząca K 1000
Wykonanie foliowane

imitacja dzikiego dębu w kolorze nr 739 

Maks. dł. bez złącza 3500 mm

Dostarczana wg szkicu
Cena zawiera cięcia pod kątem

Stylowa listwa wieñcz¹ca

Stylowa listwa wieńcząca K 1000
wys. 45 mm

Stylowa listwa wieñcz¹ca

Wieniec górny ze stylową listwą wieńczącą K 1000
wys. 45 mm 
do wykończenia od góry szafek bocznych, wiszących i regałów,
częściowo również samonośny

Wykonanie wg szkicu

Wykonanie patrz stylowa listwa wieńcząca K 1000

Płyty z materiału korpusu 
maks. dł. bez złącza 2600 mm

Wieniec górny i listwa wieńcząca muszą być w jednakowym
kolorze.

W razie montażu reflektorów halogenowych w obrębie drzwi
rozwiernych koniecznie przewidzieć reflektory bezpieczne.

Dopłaty

6.03

8KGV 4000

12KGV 3000

27KGV 2000

22KGV 1000

48KGS 1000 60
44KGS 1000 50
40KGS 1000 35

26K 1000

Frezowanie otworów na
lampki wpuszczane, za sztukę

Łączenie narożne, za każdą
część

Wycięcie narożne z listwą
wieńczącą

Cięte pod kątem krawędzie
regałów kończących, np:

gł. 601 mm za mb
gł. 517 mm za mb
gł. 367 mm za mb

mb
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Nowoczesna listwa wieńcząca

Nowoczesna listwa wieñcz¹ca

Nowoczesna listwa wieńcząca K 6000
Wykonanie foliowane 

imitacja akacji nr 740
imitacja wiśni szlachetnej w kolorze naturalnym nr 640
imitacja buka rdzeniowego w kolorze naturalnym nr 710
imitacja śliwki rdzeniowej w kolorze naturalnym nr 720
imitacja klonu królewskiego w kolorze naturalnym nr 630 
imitacja orzech Noce w kolorze naturalnym nr 660
imitacja dzikiego dębu w kolorze nr 730
biała magnolia nr 750
platynowo-szary nr 650 
szary kwarc nr 700
wanilia nr 580
biały nr 517

Maks. dł. bez złącza 3500 mm

Dostarczana wg szkicu
Cena zawiera cięcia pod kątem

Nowoczesna listwa wieñcz¹ca

Nowoczesna listwa wieńcząca K 6000
wys. 35 mm

Nowoczesna listwa wieñcz¹ca

Wieniec górny z listwą wieńczącą K 6000
wys. 35 mm 
do wykończenia szafek bocznych, wiszących i regałów,
częściowo również samonośny

Wykonanie wg szkicu

Wykonanie - patrz listwa wieńcząca K 6000

Płyty z materiału korpusu 
maks. dł. bez złącza 2600 mm

Wieniec górny i listwa wieńcząca muszą być w jednakowym
kolorze.

W razie montażu reflektorów halogenowych w obrębie drzwi
rozwiernych koniecznie przewidzieć reflektory bezpieczne.

Dopłaty

6.04

8KGV 4000

12KGV 3000

27KGV 2000

22KGV 1000

48KGS 6000 60
42KGS 6000 50
40KGS 6000 35

26K 6000

Frezowanie otworów na
lampki wpuszczane, za sztukę

Łączenie narożne, za każdą
część

Wycięcie narożne z listwą
wieńczącą

Cięte pod kątem krawędzie
regałów kończących, np:

gł. 585 mm za mb
gł. 501 mm za mb
gł. 351 mm za mb

mb
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Wieńce górne i podsufitki

Wieñce górne i podsufitki

Wieniec górny
Grubość 16 mm, gł. 326 mm 
Dostępna dł. 300 mm do maks. 2600 mm.
Obciążalność do maks. 20 kg.

Przewidziana do zabudowy między szafkami wiszącymi lub
między szafką wiszącą i szafką boczną.

Materiał  montażowy w pudełku z akcesoriami.

Wykonanie z materiału korpusu 

Rodzaj koloru patrz - Przegląd kolorów korpusów i dodatków

Niedostępny w wykonaniu:
biała magnolia z połyskiem nr 690
biały z połyskiem nr 680

Wycięcia, np. na komin okapu, wykonuje użytkownik we własnym
zakresie.

Potrzebne listwy wieńczące w całości prosimy zamówić osobno.

Wieñce górne i podsufitki

Podsufitka z K 1000
wys. 45 mm, gł. ok. 540 mm 
maks. dł. bez złącza 2600 mm 

Ciężar ok. 20 kg/m bieżący.

Płyty z materiału korpusu

Rodzaje kolorów patrz stylowa listwa wieńcząca K 1000

Wieniec górny i listwa wieńcząca muszą być w jednakowym
kolorze.

Należy sprawdzić wytrzymałość sufitu.

Drążki montażowe zamówić osobno. Patrz - Akcesoria.

Wieñce górne i podsufitki

Podsufitka z K 6000
wys. 35 mm, gł. ok. 510 mm 
maks. dł. bez złącza 2600 mm 

ciężar ok. 20 kg/m bieżący.

Płyty z materiału korpusu

Rodzaje kolorów patrz listwa wieńcząca K 6000

Wieniec górny i listwa wieńcząca muszą być w jednakowym
kolorze.

Należy sprawdzić wytrzymałość sufitu.

Drążki montażowe zamówić osobno. Patrz - Akcesoria.

6.05

85TB 6000

85TB 1000

24GSB 1000

za mb

za mb

mb
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Wieńce górne i podsufitki

Wieñce górne i podsufitki

Dopłaty
za podsufitki
z 1 częścią wieńca

6.06

9TBA 1000

12TBG 1000

12TBG 2000

27KGV 2000

22KGV 1000

Lampki wpuszczane
śred. 55 mm, za sztukę

Połączenie narożne na ukos,
do każdej części

Połączenie narożne pod
kątem prostym, do każdej

Wycięcie narożne z listwą
wieńczącą

Cięte pod kątem krawędzie
regałów kończących, np:
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Osłony oświetleniowe

Os³ony oœwietleniowe

Osłona oświetleniowa
wys. 50 mm,
maks. dł. bez złącza 2500 mm 
Do montażu pod szafkami wiszącymi

Rodzaj koloru patrz - Przegląd kolorów korpusów i dodatków

Niedostępna w wykonaniu:
biała magnolia z połyskiem nr 690
biały z połyskiem nr 680

Dostępne tylko w stałych długościach fabrycznych.

Narożniki wewnętrzne i zewnętrzne zamówić osobno.

500
1000
1500
2000
2500

Narożniki do osłony oświetleniowej
Wykonanie - tw. szt.

Kolory jak LB 1000

Os³ony oœwietleniowe

Boczna osłona oświetleniowa
wys. 50 mm, dł. 350 mm,
do montażu z końcówkami lub na ukos

350

Os³ony oœwietleniowe

Boczna osłona oświetleniowa do regału kończącego
do szafki wiszącej
wys. 50 mm, dł. 500 mm 
z 2 narożnikami zewnętrznymi 135°

500

Os³ony oœwietleniowe

Osłona oświetleniowa do okapu z osłoną
oświetleniową do zabudowy
z boku z krawędziami

600
900

6.07

11LB 1090 38
9LB 1060 38

8LAH 1135

4LB 1035

1LI 1135
1LI 1090

1LA 1135

1LA 1090 R

1LA 1090 L

28LB 1250
23LB 1200
17LB 1150
12LB 1100
6LB 1050

Narożnik wewnętrzny 135°
Narożnik wewnętrzny 90°

Narożnik zewnętrzny 135°
do regału kończącego

Narożnik zewnętrzny 90°
prawy

Narożnik zewnętrzny 90°
lewy



Notatki
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7. Blaty robocze, listwy przyblatowe
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Blaty robocze

Listwy przyblatowe
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Wzory blatów roboczych

Przegląd

Nr 619 wzór biały Nr 634 biała magnolia Nr 621 wzór wanilia Nr 616 wzór platynowo-szary

Nr 622 wzór szary kwarc Nr 585 wzór sidewalks Nr 604 wzór szary marmur Nr 602 wzór beżowa toscana

Nr 563 wzór szary turmalin Nr 632 terrazzo, wzór szary,
krem

Nr 589 wzór czarny corro Nr 605 wzór czarny marmur

7.01



Wzory i krawędzie blatów roboczych

Przegląd

Nr 635 imitacja akacji Nr 606 imitacja klonu
królewskiego w kolorze
naturalnym

Nr 624 imitacja buka rdzenio-
wego w kolorze kremowym

Nr 627 wzór coco bolo

Nr 631 imitacja dębu dzikiego Nr 633 imitacja wiśni szlachet-
nej w kolorze naturalnym

Nr 623 imitacja buka rdzenio-
wego w kolorze naturalnym

Nr 629 imitacja drewna śliwko-
wego w kolorze naturalnym

Nr 597 imitacja orzecha, im.
listewki

Nr 613 imitacja orzech Noce w
kolorze naturalnym

PLR
Płyta o grubości ok. 40 mm, z
zaokrągloną krawędzią przed-
nią, obydwie krawędzie czołowe
z dekoracyjną listwą obrzeżową
w kolorze okleiny blatu robocze-
go.

PLS
Płyta grubość ok. 40 mm, z
prostą krawędzią przednią,
obydwie krawędzie czołowe z
dekoracyjną listwą obrzeżową w
kolorze okleiny blatu roboczego.

Nr 626 imitacja faktury drewna
w kolorze czarnym
(jako krawędź PLS)

7.02
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Blaty robocze PLR

Blaty robocze PLR

Blat roboczy profil Dl
Płyta o grubości ok. 40 mm, z zaokrągloną krawędzią przednią,
obydwie krawędzie czołowe z dekoracyjną listwą obrzeżową jak
okleina płyty.
Maks. długość: 4000 mm

Rodzaje kolorów - patrz Przegląd blatów roboczych.

Ze względów technologicznych blaty robocze mogą być wykonane
dopiero od minimalnej długości lub głębokości 250 mm.

Blaty robocze PLR

Blat narożny
do zabudowy szafki dolnej o szer. 600 mm
z obustronnym połączeniem 600 mm
wymiary naroża: 1050 x 1050 mm, gł. 750 mm

Nie można zmieniać wymiarów i łączeń

Blat narożny
do zabudowy szafki dolnej
z obustronnym połączeniem / krawędziami
wymiary naroża / połączenie / krawędzie zmienne

Blaty robocze PLR

Blat narożny
do zabudowy szafki dolnej o szer. 600 mm
z obustronnym połączeniem 600 mm
wymiary naroża: 1050 x 1050 mm, gł. 1167 mm

Wymiarów nie można zmienić

Blat narożny
do zabudowy szafki dolnej o szer. 400 mm
z obustronnym połączeniem 600 mm
wymiary naroża: 900 x 900 mm, gł. 1060 mm

Wymiarów nie można zmienić

Blat narożny
do zabudowy szafki dolnej
z obustronnym połączeniem / krawędziami
wymiary naroża / połączenie / krawędzie zmienne

Od całkowitej głębokości 1200 mm blat składa się z dwóch
części, które muszą zostać zamontowane przez użytkownika
we własnym zakresie.

7.03

210PLR ECKE 60

100PLR 4390 60

110PLR 105 60

169PLR ECKE

74PLR 105

95PLR 120
75PLR 90
61PLR 80
51PLR 70
36PLR 60

PLR, gł. 1200 mm, mb
PLR, gł. 900 mm, mb
PLR, gł. 800 mm, mb
PLR, gł. 700 mm, mb
PLR, gł. 600 mm, mb
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Blaty robocze PLS

Blaty robocze PLS

Blat roboczy
Płyta grubość ok. 40 mm, z prostą krawędzią przednią,
jedna krawędź wzdłużna i obydwie krawędzie czołowe
z dekoracyjną listwą obrzeżową jak okleina płyty.
Maks. długość: 4000 mm

Wykonanie okleiny - tw. szt.
krawędzie ABS 1,4 mm  

Rodzaj koloru patrz Przegląd blatów roboczych

Ze względów technologicznych blaty robocze mogą być wykonane
dopiero od minimalnej długości lub głębokości 250 mm.

Blaty robocze PLS

Blat narożny
do zabudowy szafki dolnej o szer. 600 mm
z obustronnym połączeniem 600 mm
wymiary naroża: 1050 x 1050 mm, gł. 750 mm

Nie można zmieniać wymiarów i łączeń

Blat narożny
do zabudowy szafki dolnej
z obustronnym połączeniem / krawędziami
wymiary naroża / połączenie / krawędzie zmienne

Blaty robocze PLS

Blat narożny
do zabudowy szafki dolnej o szer. 600 mm
z obustronnym połączeniem 600 mm
wymiary naroża: 1050 x 1050 mm, gł. 1167 mm

Wymiarów nie można zmienić

Blat narożny
do zabudowy szafki dolnej o szer. 400 mm
z obustronnym połączeniem 600 mm
wymiary naroża: 900 x 900 mm, gł. 1167 mm

Wymiarów nie można zmienić

Blat narożny
do zabudowy szafki dolnej
z obustronnym połączeniem / krawędziami
wymiary naroża / połączenie / krawędzie zmienne

Od całkowitej głębokości 1197 mm blat składa się z dwóch
części, które muszą zostać zamontowane przez użytkownika
we własnym zakresie.

7.04

210PLS ECKE 60

100PLS 4390 60

110PLS 105 60

169PLS ECKE

74PLS 105

95PLS 120
75PLS 90
61PLS 80
51PLS 70
36PLS 60

PLS, gł. 1197 mm, mb
PLS, gł. 900 mm, mb
PLS, gł. 800 mm, mb
PLS, gł. 700 mm, mb
PLS, gł. 600 mm, mb



Obliczanie cen stołów dostawianych i blatów roboczych ze ściętym bokiem

Podstawą kalkulacji cen stołów dostawianych są ceny blatów roboczych PLS.
Do tego doliczane są dopłaty za tylny bok wykończony krawędzią, wycięcia ukośne i pod kątem.

Stopa podporowa i akcesoria do blatów roboczych zamieszczone są w rozdziale Akcesoria.

Stół dostawiany z zaokrągleniem półkolistym

Pokazany obok przykład w wykonaniu PLS
1 blat roboczy PLS długość x głębokość
1 tylny bok wykończony krawędzią PLS AUS 5600
1 zaokrąglenie półkoliste AUS 9000

Stół dostawiany z zaokrąglonymi narożami

Pokazany obok przykład w wykonaniu PLS
1 blat roboczy PLS długość x głębokość
1 tylny bok wykończony krawędzią PLS AUS 5600
2 zaokrąglone naroża do PLS 2x AUS 7000

Stół dostawiany ze ściętymi narożami

Pokazany obok przykład w wykonaniu PLS
1 blat roboczy PLS długość x głębokość
1 tylny bok wykończony krawędzią PLS AUS 5600
2 ścięte naroża wykończone krawędzią PLS 2x AUS 3000

Stół dostawiany z zaokrąglonymi narożami i wycięciem pod kątem
Pokazany obok przykład w wykonaniu PLS
1 blat roboczy PLS długość x głębokość
1 tylny bok wykończony krawędzią PLS AUS 5600
2 zaokrąglone naroża do PLS 2x AUS 7000
1 wycięcie pod kątem wg szkicu 
wykończone krawędzią PLS AUS 4000

Stół dostawiany z zaokrąglonymi narożami i cięciem ukośnym
Pokazany obok przykład w wykonaniu PLS
1 blat roboczy PLS długość x głębokość
1 tył wykończony krawędzią PLS AUS 5600
2 zaokrąglone naroża do PLS 2x AUS 7000
2 cięcia ukośne wg szkicu 
wykończone krawędzią PLS 2x AUS 3000

Blat roboczy ze ściętym bokiem

Pokazany obok przykład w wykonaniu PLS
1 blat roboczy PLS długość x głębokość
2 wycięcia pod kątem wykończone krawędzią PLS 2x AUS 4000
1 cięcie ukośne wykończone krawędzią PLS AUS 3000

7.05
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Stoły dostawiane z akcesoriami

Sto³y dostawiane z akcesoriami

Dopłata za płytę stołu dostawianego w wykonaniu
okrągłym
średnica 600-900 mm

Przykład  dodatkowo 1 x AUS 4000

Blat roboczy zamówić osobno.

Sto³y dostawiane z akcesoriami

Dopłata za płytę stołu dostawianego w wykonaniu
zaokrąglonym
Blat roboczy 900 x 900 mm

Naroża o promieniu 200 mm 
Z przodu i z boku promień wewnętrzny 800 mm

Przykład  dodatkowo 1 x AUS 4000

Blat roboczy zamówić osobno

Sto³y dostawiane z akcesoriami

Dopłata za płytę stołu dostawianego w kształcie
sierpowatym
Blat roboczy 900 x 900 mm

promień wewnętrzny 800 mm
promień zewnętrzny 1200 mm

Blat roboczy zamówić osobno

Sto³y dostawiane z akcesoriami

Dopłata za płytę stołu dostawianego w kształcie
ośmiokąta
średnica 600-900 mm

Przykład dodatkowo 1 x AUS 4000

Blat roboczy zamówić osobno

Sto³y dostawiane z akcesoriami

Płyta barku gł. 500 mm
W połączeniu z konsolą wykończoną dookoła krawędzią ABS

Okleina i wykonanie krawędzi - patrz Blaty robocze

Nie można zmienić głębokości i kształtu płyty barku.

Konsolę do płyty barku zamówiać osobno.
Patrz - Akcesoria

W razie zmian prosimy zamówić PLS 60 z odpowiednimi
wycięciami.

7.06

38PLS 50

36AUS 6500

71AUS 6300

78AUS 6000

56AUS 9900

za m bież.
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Dopłaty za blaty robocze i ceny materiałów

Dop³aty za blaty robocze i ceny materia³ów

Zaokrąglenie
W przypadku wycięć i skosów zastrzegamy sobie prawo do
zaokrąglania wymiarów naroży zewętrznych do 30 mm
i wewnętrznych do 40 mm.

Dop³aty za blaty robocze i ceny materia³ów

Dopłata za wycięcie pod zlewozmywak do zabudowy
i płytę grzewczą
za każde wycięcie

Dop³aty za blaty robocze i ceny materia³ów

Dopłata za narożne połączenie blatów na ucios
za każdą płytę

Dop³aty za blaty robocze i ceny materia³ów

Dopłata za narożne połączenie blatów
Kąt nierówny 90°
za każdą płytę

Możliwy kąt pomieszczenia 80° do 110°

Dop³aty za blaty robocze i ceny materia³ów

Dopłata na cięcie ukośne wykończone krawędzią ABS
Obrzeże czołowe wykończone prostą krawędzią

za każde cięcie ukośne

minimalny skos: 40 x 40 mm

Dop³aty za blaty robocze i ceny materia³ów

Dopłata za zaokrąglone naroże
wg szkicu
za każde zaokrąglenie

minimalny promień: 30 mm

Dop³aty za blaty robocze i ceny materia³ów

Dopłata za ścięty bok z krawędzią  PLR
ścięty bok i obrzeże czołowe z krawędzią PLR

Dop³aty za blaty robocze i ceny materia³ów

Zaokrąglenie półkoliste
wg szkicu

7.07

28AUS 9000

61AUS 7800

61AUS 7700

14AUS 7000

12AUS 3000

12AUS 3600

12AUS 3500

6AUS 1000

za każde cięcie ukośne do
szafek ze ściętym bokiem na

końcu ciągu kuchennego

za każde cięcie ukośne do
regałów kończących i szafek

kończących z żaluzjami
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Dopłaty za blaty robocze i ceny materiałów

Dop³aty za blaty robocze i ceny materia³ów

Dopłata za obrzeże czołowe blatu roboczego
wykończone krawędzią PLR
za każdy bok

Dop³aty za blaty robocze i ceny materia³ów

Dopłata za skrócenie głębokości blatu roboczego
za sztukę

Dop³aty za blaty robocze i ceny materia³ów

Dopłata za wykończenie tylnego obrzeża blatu
roboczego krawędzią ABS
za mb krawędzi

Dop³aty za blaty robocze i ceny materia³ów

Dopłata za wycięcie pod kątem wykończone
krawędzią ABS
za każdą sztukę

minimale wycięcie naroża: 40 x 40 mm

Dop³aty za blaty robocze i ceny materia³ów

Dopłata za wycięcie pod kątem nie wykończone
krawędzią
za każdą sztukę

minimale wycięcie naroża: 40 x 40 mm

Dop³aty za blaty robocze i ceny materia³ów

Dopłata za blat roboczy PLS z profilem falistym na
przedniej krawędzi
Promień 800 mm

za mb

Głębokość blatu min. 700 mm

Dop³aty za blaty robocze i ceny materia³ówx = długość  y= szerokość

Dopłata za blat roboczy PLS z zaokrągloną przednią
krawędzią
za mb

Dla szafek dolnych o szer. 900 mm z wypukłym frontem
szerokość zaokrąglenia wynosi ok. 1000 mm

7.08

20AUS 6720

20AUS 6700

9AUS 4100

15AUS 4000

7AUS 5600

5AUS 5500

22AUS 7500
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Dopłaty za blaty robocze i ceny materiałów

Dop³aty za blaty robocze i ceny materia³ów

Dopłata za wykonanie blatu roboczego na specjalne
zamówienie
Dopłata za wszystkie nie zamieszczone w katalogu handlowym
kształty blatów roboczych.

Zamawiany kształt blatu roboczego musi zostać sprawdzony pod
względem możliwości realizacji przed potwierdzeniem
zamówienia.

Wykonania specjalne nie są możliwe w trybie
serwisu 5-dniowego.

Dop³aty za blaty robocze i ceny materia³ów

Prosta krawędź blatu ABS 1,4 mm 
we wszystkich kolorach blatów

Dop³aty za blaty robocze i ceny materia³ów

Prosta krawędź blatu 0,6 mm z klejem topliwym
we wszystkich kolorach blatów

7.09

2PLK 2000

2PLK 1000

127AUS SOND

za mb

za mb
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Listwy przyblatowe

Listwy przyblatowe

Listwa przyblatowa
wys. 25 mm, gł. 25 mm 
składa się z:
listwa montażowa,
przypinana listwa licowa

Rodzaje kolorów we wszystkich kolorach oklein blatów
roboczych, wykonanie z tw. szt.

Dostępne tylko w stałych długościach fabrycznych.

600
2000
2500
3000
4000

Narożniki i końcówki listwy
do listew przyblatowych

Wykonanie z tw. szt.

Rodzaje kolorów patrz - Listwy przyblatowe.

W przypadku montażu za kuchenką zalecamy dodatkowy
montaż osłony cieplnej do listwy przyblatowej.
Patrz - Akcesoria.

Listwy przyblatowe

Komplet narożników i końcówek listew
do listew przyblatowych

Wykonanie z tworzywa sztucznego

Składa się z:
2 końcówki listwy, lewe
2 końcówki listwy, prawe
2 narożniki zewnętrzne 90 °
4 narożniki wewnętrzne 90°
2 narożniki wewnętrzne 135°

7.10

2MZ WAP

2LI 135

1LE 1
1LA 1

17L1 400
14L1 300
11L1 250
9L1 200
4L1 60

Narożnik wewnętrzny 135°

Końcówki listwy, 1 para
z narożnikiem wewnętrznym

Narożnik zewnętrzny 90°
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System ścianek bocznych 16 mm

System ścianek bocznych 25 mm

System ścianek bocznych 50 mm

Wyposażenie do wnęk

Szafki dekoracyjne dla programu basis CF

Pojedyncze fronty

Dopłaty / pozostałe

Materiał korpusu
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Elementy ścianek bocznych, ścianki boczne szafek dolnych, ścianki szafek
bocznych

Elementy œcianek bocznych

Elementy ścianek bocznych
grubość 16 mm wszystkie boki obłożone krawędzią ABS

Wykonanie w kolorze korpusu / kolorze dodatków

œcianki boczne szafek dolnych

Ścianka boczna szafki dolnej
W całości do podłogi ze stopką
gł. 585 mm

16

16

16

16

œcianki szafek bocznych

Ścianka boczna szafki bocznej
W całości do podłogi ze stopką
gł. 585 mm

16

16

16

16

16

16

8.01

System ścianek bocznych 16 mm

100WSS16 1907 G

68WSS16 1907

103WSS16 2051 G

71WSS16 2051

106WSS16 2195 G

73WSS16 2195

61WSU16 867 G

47WSU16 867

56WSU16 723 G

42WSU16 723

wys. 1907 mm
= wysokość korpusu

Wykonanie z połyskiem

wys. 1907 mm
= wysokość korpusu

W kolorze korpusu / kolorze
dodatków

wys. 2051 mm
= wysokość korpusu

Wykonanie z połyskiem

wys. 2051 mm
= wysokość korpusu

W kolorze korpusu / kolorze
dodatków

wys. 2195 mm
= wysokość korpusu

Wykonanie z połyskiem

wys. 2195 mm
= wysokość korpusu

W kolorze korpusu / kolorze
dodatków

wys. 867 mm
= wysokość korpusu

W kolorze korpusu / kolorze
dodatków

wys. 867 mm
= wysokość korpusu

W kolorze korpusu / kolorze
dodatków

wys. 867 mm
= wysokość korpusu

Wykonanie z połyskiem

wys. 723 mm
= wysokość korpusu

W kolorze korpusu / kolorze
dodatków
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ścianki boczne szafek midi, ścianka boczna szafki nadstawkowej

œcianki boczne szafek midi

Ścianka boczna szafki midi
W całości do podłogi ze stopką
gł. 585 mm

16

16

œcianka boczna szafki nadstawkowej

Ścianka boczna szafki nadstawkowej
gł. 350 mm

16

16

16

16

16

16

8.02

System ścianek bocznych 16 mm

38WAS16 1144 G

23WAS16 1144

39WAS16 1288 G

24WAS16 1288

41WAS16 1432 G

25WAS16 1432

86WSS16 1475 G

63WSS16 1475

wys. 1144 mm
= wysokość korpusu

Wykonanie z połyskiem

wys. 1144 mm
= wysokość korpusu

W kolorze korpusu / kolorze
dodatków

wys. 1288 mm
= wysokość korpusu

Wykonanie z połyskiem

wys. 1288 mm
= wysokość korpusu

W kolorze korpusu / kolorze
dodatków

wys. 1432 mm
= wysokość korpusu

Wykonanie z połyskiem

wys. 1432 mm
= wysokość korpusu

W kolorze korpusu / kolorze
dodatków

wys. 1475 mm
= wysokość korpusu

Wykonanie z połyskiem

wys. 1475 mm
= wysokość korpusu

W kolorze korpusu / kolorze
dodatków
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Ścianki boczne szafek wiszących, półki z materiału ścianek bocznych

Œcianki boczne szafek wisz¹cych

Ścianka boczna szafki wiszącej
gł. 350 mm

16

16

16

16

16

16

16

16

pó³ki z materia³u œcianek bocznych

Półki z materiału ścianek bocznych
do szafek wiszących
gł. 350 mm

zmienna długość 150-2600 mm

pó³ki z materia³u œcianek bocznych

Półka z materiału ścianek bocznych
do szafek midi / szafek bocznych
gł. 585 mm

zmienna długość 150-2600 mm

Nie nadaje się do zastąpienia blatu roboczego.

8.03

System ścianek bocznych 16 mm

27WB16 585

21WB16 350

17WH16 291 G

10WH16 291

21WH16 579 G

12WH16 579

24WH16 723 G

13WH16 723

25WH16 867 G

16WH16 867

za mb
W kolorze korpusu / kolorze

dodatków

za mb
W kolorze korpusu / kolorze

dodatków

wys. 291 mm
= wysokość korpusu (H5)

Wykonanie z połyskiem

wys. 291 mm
= wysokość korpusu (H5)

W kolorze korpusu / kolorze
dodatków

wys. 579 mm
= wysokość korpusu (H2)

Wykonanie z połyskiem

wys. 579 mm
= wysokość korpusu (H2)

W kolorze korpusu / kolorze
dodatków

wys. 723 mm
= wysokość korpusu (H4)

Wykonanie z połyskiem

wys. 723 mm
= wysokość korpusu (H4)

W kolorze korpusu / kolorze
dodatków

wys. 867 mm
= wysokość korpusu (H7)

Wykonanie z połyskiem

wys. 867 mm
= wysokość korpusu (H7)

W kolorze korpusu / kolorze
dodatków
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półki z materiału ścianek bocznych, Akcesoria

pó³ki z materia³u œcianek bocznych

Półka ze ściętym bokiem
do szafki midi / szafki bocznej
Ścięty bok po lewej lub prawej stronie

gł. 585 mm 
maks. długość 2600 mm
ścięty bok = otwierane

W przypadku regałów kończących i szafek midi należy uwzględnić
z boku występ 25 mm.

pó³ki z materia³u œcianek bocznych

Półka ze ściętym bokiem
do szafki midi / szafki bocznej
Ścięty bok po lewej i po prawej stronie

gł. 585 mm
maks. długość 2600 mm

W przypadku regałów kończących i szafek midi należy uwzględnić
występ 25 mm z każdej strony.

Półka ze ściętym bokiem
do szafki midi / szafki bocznej
Regał kończący po lewej, szafka ze ściętym bokiem po prawej

gł. 585 mm
maks. długość 2600 mm

W przypadku regałów kończących i szafek midi należy uwzględnić
występ 25 mm z każdej strony.

Półka ze ściętym bokiem
do szafki midi / szafki bocznej
Szafka ze ściętym bokiem po lewej, regał kończący po prawej

gł. 585 mm
maks. długość 2600 mm

W przypadku regałów kończących i szafek midi należy uwzględnić
występ 25 mm z każdej strony.

Akcesoria

Listwa wykończeniowa panelu okalającego
W kolorze aluminium
do paneli okalających o grubości 16 mm

16
16
16

Akcesoria

Zaślepka do listwy wykończeniowej panelu
okalającego
do listew wykończeniowych panelu okalającego 16 mm

Do rozwiązań wolnostojących / wyspowych.

16

8.04

System ścianek bocznych 16 mm

1WASCH16 EK

8WASCH16 1200
6WASCH16 885
4WASCH16 585

78WBS16 585 VA

78WBS16 585 AV

78WBS16 585 VV

78WBS16 585 AA

52WBS16 585 V

52WBS16 585 A

gł. 1200 mm
gł. 885 mm
gł. 585 mm

za mb
W kolorze korpusu / kolorze

dodatków

za mb
W kolorze korpusu / kolorze

dodatków

za mb
do szafki ze ściętym bokiem
W kolorze korpusu / kolorze

dodatków

za mb
do regału kończącego

W kolorze korpusu / kolorze
dodatków

za mb
do szafki ze ściętym bokiem
W kolorze korpusu / kolorze

dodatków

za mb
do regału kończącego

W kolorze korpusu / kolorze
dodatków
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Elementy ścianek bocznych, ścianki boczne szafek dolnych

Elementy œcianek bocznych

Elementy ścianek bocznych
grubość 25 mm wszystkie boki obłożone krawędzią ABS

Wykonanie w kolorze korpusu / kolorach dodatków

œcianki boczne szafek dolnych

Ścianka boczna szafki dolnej
gł. 585 mm

25

25

25

25

œcianki boczne szafek dolnych

Lizena szafki dolnej
gł. 350 mm

25

25

25

25

8.05

System ścianek bocznych 25 mm

30WLU 867 G

20WLU 867

28WLU 723 G

18WLU 723

41WU 867 G

25WU 867

37WU 723 G

21WU 723

wys. 867 mm
= wysokość korpusu

Wykonanie z połyskiem

wys. 867 mm
= wysokość korpusu

W kolorze korpusu / kolorze
dodatków

Wykonanie z połyskiem
wys. 723 mm

= wysokość korpusu

wys. 723 mm
= wysokość korpusu

W kolorze korpusu / kolorze
dodatków

wys. 867 mm
= wysokość korpusu

Wykonanie z połyskiem

wys. 867 mm
= wysokość korpusu

W kolorze korpusu / kolorze
dodatków

wys. 867 mm
= wysokość korpusu

Wykonanie z połyskiem

wys. 723 mm
= wysokość korpusu

W kolorze korpusu / kolorze
dodatków
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ścianki boczne szafek dolnych

œcianki boczne szafek dolnych

Ścianka boczna szafki dolnej
W całości do podłogi ze stopką
gł. 585 mm

25

25

25

25

8.06

System ścianek bocznych 25 mm

66WSU 867 G

50WSU 867

62WSU 723 G

46WSU 723

wys. 867 mm
= wysokość korpusu

Wykonanie z połyskiem

wys. 867 mm
= wysokość korpusu

W kolorze korpusu / kolorze
dodatków

wys. 723 mm
= wysokość korpusu

Wykonanie z połyskiem

wys. 723 mm
= wysokość korpusu

W kolorze korpusu / kolorze
dodatków
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ścianki szafek bocznych

œcianki szafek bocznych

Ścianka boczna szafki bocznej
gł. 585 mm

25

25

25

25

25

25

œcianki szafek bocznych

Ścianka boczna szafki bocznej
W całości do podłogi ze stopką
gł. 585 mm

25

25

25

25

25

25

8.07

System ścianek bocznych

106WSS 1907 G

70WSS 1907

109WSS 2051 G

73WSS 2051

111WSS 2195 G

75WSS 2195

81WSN 1907 G

45WSN 1907

84WSI 2051 G

48WSI 2051

86WSH 2195 G

50WSH 2195

wys. 1907 mm
= wysokość korpusu

Wykonanie z połyskiem

wys. 1907 mm
= wysokość korpusu

W kolorze korpusu / kolorze
dodatków

wys. 2051 mm
= wysokość korpusu

Wykonanie z połyskiem

wys. 2051 mm
= wysokość korpusu

W kolorze korpusu / kolorze
dodatków

wys. 2195 mm
= wysokość korpusu

Wykonanie z połyskiem

wys. 2195 mm
= wysokość korpusu

W kolorze korpusu / kolorze
dodatków

wys. 1907 mm
= wysokość korpusu

Wykonanie z połyskiem

wys. 1907 mm
= wysokość korpusu

W kolorze korpusu / kolorze
dodatków

wys. 2051 mm
= wysokość korpusu

Wykonanie z połyskiem

wys. 2051 mm
= wysokość korpusu

W kolorze korpusu / kolorze
dodatków

wys. 2195 mm
= wysokość korpusu

Wykonanie z połyskiem

wys. 2195 mm
= wysokość korpusu

W kolorze korpusu / kolorze
dodatków
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ścianki boczne szafek midi, ścianka boczna szafki nadstawkowej

œcianki boczne szafek midi

Ścianka boczna szafki midi
gł. 585 mm

25

25

œcianki boczne szafek midi

Ścianka boczna szafki midi
W całości do podłogi ze stopką
gł. 585 mm

25

25

œcianka boczna szafki nadstawkowej

Ścianka boczna szafki nadstawkowej
gł. 350 mm

25

25

25

25

25

25

8.08

System ścianek bocznych

44WAS 1144 G

28WAS 1144

45WAS 1288 G

29WAS 1288

46WAS 1432 G

30WAS 1432

92WSS 1475 G

66WSS 1475

71WS 1475 G

41WS 1475

wys. 1144 mm
= wysokość korpusu

Wykonanie z połyskiem

wys. 1144 mm
= wysokość korpusu

W kolorze korpusu / kolorze
dodatków

wys. 1288 mm
= wysokość korpusu

Wykonanie z połyskiem

wys. 1288 mm
= wysokość korpusu

W kolorze korpusu / kolorze
dodatków

wys. 1432 mm
= wysokość korpusu

Wykonanie z połyskiem

wys. 1432 mm
= wysokość korpusu

W kolorze korpusu / kolorze
dodatków

wys. 1475 mm
= wysokość korpusu

Wykonanie z połyskiem

wys. 1475 mm
= wysokość korpusu

W kolorze korpusu / kolorze
dodatków

wys. 1475 mm
= wysokość korpusu

Wykonanie z połyskiem

wys. 1475 mm
= wysokość korpusu

W kolorze korpusu / kolorze
dodatków
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Ścianki boczne szafek wiszących, półki z materiału ścianek bocznych

Œcianki boczne szafek wisz¹cych

Ścianka boczna szafki wiszącej
gł. 350 mm

25

25

25

25

25

25

25

25

pó³ki z materia³u œcianek bocznych

Półki z materiału ścianek bocznych
do szafek wiszących
gł. 350 mm

zmienna długość 150-2600 mm

pó³ki z materia³u œcianek bocznych

Półka z materiału ścianek bocznych
do szafek midi / szafek bocznych
gł. 585 mm

zmienna długość 150-2600 mm

Nie nadaje się do zastąpienia blatu roboczego.

pó³ki z materia³u œcianek bocznych

Półka z materiału na ścianki boczne o zmiennych
wymiarach
zmienna długość 150-2600 mm
zmienna głębokość 150-1185 mm

Nie nadaje się do zastąpienia blatu roboczego.

25

25

8.09

System ścianek bocznych

101WBV G

75WBV

32WB 585

26WB 350

22WH 291 G

15WH 291

26WH 579 G

17WH 579

28WH 723 G

18WH 723

30WH 867 G

20WH 867

za każdy m kw
Wykonaniu z połyskiem

za każdy m kw
W kolorze korpusu / kolorze

dodatków

za mb
W kolorze korpusu / kolorze

dodatków

za mb
W kolorze korpusu / kolorze

dodatków

wys. 291 mm
= wysokość korpusu (H5)

Wykonanie z połyskiem

wys. 291 mm
= wysokość korpusu (H5)

W kolorze korpusu / kolorze
dodatków

wys. 579 mm
= wysokość korpusu (H2)

Wykonanie z połyskiem

wys. 579 mm
= wysokość korpusu (H2)

W kolorze korpusu / kolorze
dodatków

wys. 723 mm
= wysokość korpusu (H4)

Wykonanie z połyskiem

wys. 723 mm
= wysokość korpusu (H4)

W kolorze korpusu / kolorze
dodatków

wys. 867 mm
= wysokość korpusu (H7)

Wykonanie z połyskiem

wys. 867 mm
= wysokość korpusu (H7)

W kolorze korpusu / kolorze
dodatków
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półki z materiału ścianek bocznych, materiał krawędzi, Akcesoria

pó³ki z materia³u œcianek bocznych

Półka ze ściętym bokiem
do szafki midi / szafki bocznej
Ścięty bok po lewej lub prawej stronie

gł. 585 mm 
maks. długość 2600 mm
ścięty bok = otwierane

W przypadku regałów kończących i szafek midi należy uwzględnić
z boku występ 25 mm.

L/P

L/P

pó³ki z materia³u œcianek bocznych

Półka ze ściętym bokiem
do szafki midi / szafki bocznej
Ścięty bok po lewej i po prawej stronie

gł. 585 mm
maks. długość 2600 mm

W przypadku regałów kończących i szafek midi należy uwzględnić
występ 25 mm z każdej strony.

Półka ze ściętym bokiem
do szafki midi / szafki bocznej
Regał kończący po lewej, szafka ze ściętym bokiem po prawej

gł. 585 mm
maks. długość 2600 mm

W przypadku regałów kończących i szafek midi należy uwzględnić
występ 25 mm z każdej strony.

Półka ze ściętym bokiem
do szafki midi / szafki bocznej
Szafka ze ściętym bokiem po lewej, regał kończący po prawej

gł. 585 mm
maks. długość 2600 mm

W przypadku regałów kończących i szafek midi należy uwzględnić
występ 25 mm z każdej strony.

materia³ krawêdzi

Krawędź ścianki
we wszystkich deseniach ścianek  bocznych z grubą krawędzią

Akcesoria

Listwa wykończeniowa panelu okalającego.
W kolorze aluminium
dla paneli okalających o grubości 25 mm

25
25
25

8.10

System ścianek bocznych

8WASCH25 1200
6WASCH25 885
4WASCH25 585

2KOK 3000

81WBS 585 VA

81WBS 585 AV

81WBS 585 VV

81WBS 585 AA

55WBS 585 V

55WBS 585 A

gł. 1200 mm
gł. 885 mm
gł. 585 mm

za mb

za mb
W kolorze korpusu / kolorze

dodatków

za mb
W kolorze korpusu / kolorze

dodatków

za mb
do szafki ze ściętym bokiem
W kolorze korpusu / kolorze

dodatków

za mb
do regału kończącego

W kolorze korpusu / kolorze
dodatków

za mb
do szafki ze ściętym bokiem
W kolorze korpusu / kolorze

dodatków

za mb
do regału kończącego

W kolorze korpusu / kolorze
dodatków
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Akcesoria

Akcesoria

Zaślepka do listwy wykończeniowej panelu
okalającego
do listew wykończeniowych panelu okalającego 25 mm

Do rozwiązań wolnostojących /  wyspowych.

25

8.11

System ścianek bocznych

1WASCH25 EK
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Elementy ścianek bocznych, ścianki boczne szafek dolnych, ścianki szafek
bocznych, ścianki boczne szafek midi, półki z materiału ścianek bocznych

Elementy œcianek bocznych

Ścianki boczne 50 mm
grubość 50 mm wszystkie boki obłożone krawędzią ABS

Wykonanie w wybranych dekorach korpusu i blatów
roboczych:
biała magnolia nr 750
szary kwarc nr 700
wanilia nr 580
biały nr 517
imitacja akacji nr 740
coco bolo nr 627
imit. wiśni szlachetnej w kolorze natur. nr 640
tw. szt., imit. buka rdzeniowego w kolorze natur Nr. 710
imit. klonu rdzeniowego kremowy nr 624
imit. śliwy rdzeniowej w kolorze natur. nr 720
tw. szt., imit orzecha Noce w kolorze natur. nr 660
tw. szt., imit. orzecha listewka nr 597
imit. dzikiego dębu nr 730

œcianki boczne szafek dolnych

Ścianka boczna szafki dolnej
W całości do podłogi ze stopką
Wykonanie z materiału korpusu
gł. 585 mm, grubość 50 mm

Wykonanie w wybranych dekorach blatów roboczych i korpusów.

50

50

œcianki szafek bocznych

Ścianka boczna szafki bocznej
W całości do podłogi ze stopką
Wykonanie z materiału korpusu
gł. 585 mm, grubość 50 mm

Wykonanie w wybranych dekorach blatów roboczych i korpusów.

50

50

50

œcianki boczne szafek midi

Ścianka boczna szafki midi
W całości do podłogi ze stopką
Wykonanie z materiału korpusu
gł. 585 mm, grubość 50 mm

Wykonanie w wybranych dekorach blatów roboczych i korpusów.

50

pó³ki z materia³u œcianek bocznych

Półka z materiału ścianki bocznej
Wykonanie z materiału korpusu
gł. 585 mm, grubość 50 mm

Wykonanie w wybranych dekorach blatów roboczych i korpusów.

Prosimy podać wymaganą długość (100-2600 mm).

Nie nadaje się do zastąpienia blatu roboczego.

50

8.12

System ścianek bocznych 50 mm

59PWB 585

85PWS 1475

95PWS 1907

101PWS 2051

105PWS 2195

55PWU 867

47PWU 723

za mb

wys. 1475 mm
= wysokość korpusu

wys. 1907 mm
= wysokość korpusu

wys. 2051 mm
= wysokość korpusu

wys. 2195 mm
= wysokość korpusu

wys. 867 mm
= wysokość korpusu

W kolorze korpusu / kolorze
dodatków

wys. 723 mm
= wysokość korpusu

W kolorze korpusu / kolorze
dodatków
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półki z materiału ścianek bocznych, Akcesoria

pó³ki z materia³u œcianek bocznych

Półka z materiału na ścianki boczne o zmiennych
wymiarach
Wykonanie z materiału korpusu
grubość 50 mm

zmienna długość 100-2600 mm
zmienna głębokość 100-1195 mm

Wykonanie w wybranych dekorach blatów roboczych i korpusów.

Nie nadaje się do zastąpienia blatu roboczego.

50

Akcesoria

Listwa wykończeniowa panelu okalającego
W kolorze aluminium
do paneli okalających o grubości 50 mm

50
50
50

Akcesoria

Zaślepka do listwy wykończeniowej panelu
okalającego
do listew wykończeniowych paneli okalających 50 mm

Do rozwiązań wolnostojących / wyspowych.

50

8.13

System ścianek bocznych 50 mm

1WASCH50 EK

10WASCH50 1200
8WASCH50 885
6WASCH50 585

112PWV

gł. 1200 mm
gł. 885 mm
gł. 585 mm

m kw
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Półki do regałów

Pó³ki do rega³ów

Półka do regałów
grubość 25 mm, gł. 190 mm 
krawędź z tw. szt.,
dwa niewidoczne wsporniki do montażu na ścianie

maks. obciążenie na wspornik: 7 kg

Wykonanie z materiału korpusu

Rodzaj koloru - patrz Przegląd kolorów korpusów i dodatków

Niedostępna w wykonaniu:
biała magnolia z połyskiem nr 690
biały z połyskiem nr 680

W przypadku zmiennej  długości podać zamawianą
długość (300-2600 mm).

300
450
500
600
800
900

1000

8.14

Elementy wnękowe

49BRV 8000 19
26BR 8100 19
25BR 8090 19
24BR 8080 19
19BR 8060 19
18BR 8050 19
17BR 8045 19
16BR 8030 19

Zmienna długość
(300-2600 mm) za mb
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Panele ścienne

Panele œcienne

Panel ścienny
między blatem roboczym i szafkami wiszącymi,
grubość ok. 16 mm
wys. 565 mm, szer. 150-2600 mm

Wykonanie w kolorze blatu roboczego (prosimy podać kolor)

W przypadku nierównych ścian należy najpierw wygładzić
nierówności, aby uzyskać płaską powierzchnię.

Panel ścienny
między blatem roboczym i szafkami wiszącymi,
grubość ok. 16 mm
wys. 1230 mm, szer. 150-2600 mm 

Wykonanie w kolorze blatu roboczego (prosimy podać kolor)

W przypadku nierównych ścian należy najpierw wygładzić
nierówności, aby uzyskać płaską powierzchnię.

Panel ścienny
między blatem roboczym i szafkami wiszącymi,
grubość ok. 16 mm
wys. 150 mm, szer. 150-2600 mm 

Wykonanie w kolorze blatu roboczego (prosimy podać kolor)

W przypadku nierównych ścian należy najpierw wygładzić
nierówności, aby uzyskać płaską powierzchnię.

Panel ścienny do wnęki o zmiennych wymiarach
między blatem roboczym i szafkami wiszącymi,
grubość ok. 16 mm
wys. 150-1230 mm, szer. 150-2600 mm 

Wykonanie w kolorze blatu roboczego (prosimy podać kolor)

Panele œcienne

Listwa przyścienna kombi
wys. 24 mm, gł. 30 mm 
Profil podstawowy do zamocowania paneli ściennych lub profili
maskujących w komplecie z 1 zestawem akcesoriów LGZ 1 do
każdego zamówienia 

Rodzaj koloru 
w kolorze aluminium nr 198 
w kolorze stali szlachetnej nr 199

2000
4000

Zestaw akcesoriów do listwy przyściennej kombi
w kolorze aluminium i stali szlachetnej szarej składający się z:
2 zaślepek lewych
2 zaślepek prawych

Panele œcienne

Profil maskujący do listwy przyściennej kombi
do przypięcia do profilu podstawowego w komplecie z
1 zestawem akcesoriów LAZ 1 na jedno zamówienie

Rodzaj koloru 
w kolorze aluminium nr 198 
w kolorze stali szlachetnej nr 199

2000
4000

Zestaw akcesoriów do profili maskujących
w kolorze aluminium i stali szlachetnej szarej składający się z:
4 narożników wewnętrznych 90°
2 narożników zewnętrznych 90°
2 narożników wewnętrznych 135°
2 zaślepek lewych
2 zaślepek prawych

8.15

Elementy wnękowe

2LAZ 1

17LA 400
9LA 200

2LGZ 1

13LG 400
7LG 200

75NR V

11NR 150

80NR 1230

32NR 565

za każdy m kw

za mb

za mb

za mb
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Szafki dolne ozdobne do programu IP CF

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki dolne ozdobne do programu IP CFIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka dolna z wypukłym frontem
i neutralnym uchwytem
1 szuflada z systemem Servosoft
2 szuflady z wysokim frontem i systemem Servosoft

Głębokość szafki: 710 mm

Tylko w połączeniu z blatami roboczymi PLS

600
900

Szafka dolna z wypukłym frontem do
wbudowania płyty grzejnej z własnym
sterowaniem
i neutralnym uchwytem
1 osłona cieplna
1 szuflada z systemem Servosoft
2 szuflady z wysokim frontem i systemem Servosoft

Głębokość szafki: 710 mm

Tylko w połączeniu z blatami roboczymi PLS

Maks. grubość płyty grzejnej 55 mm

600
900

8.16

wys. 723 mm

Szafka bez płyty i bez cokołu, gł. korpusu: 560 mm

514514514514514
379379379379379

474474474474474
341341341341341

- --514514UGF 8090 HS
- --379379UGF 8060 HS

- --474474UGF 8090 CF
- --341341UGF 8060 CF
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Szafki wiszące ozdobne do programu IP CF

Ilustracje nie przedstawiają oryginalnych wykonań frontów.

Szafki wisz¹ce ozdobne do programu IP CFIlustracje nie przedstawiaj¹ oryginalnych wykonañ frontów.

Szafka wisząca
z przeszklonymi drzwiami składanymi z ramą
1 przeszklone drzwi składane z ramą
ze szkłem mlecznym i okuciem Softlift
1 półka szklana
zabezpieczona przed wysunięciem

Wykonanie ram w kolorach IP CF
pastelowy żółty nr 423
platynowo-szary nr 426

600
900

8.17

wys. 579 mm

gł. korpusu: 326 mm

212212212212212
175175175175175

- 11-212212HK 2090 20C
- 6-175175HK 2060 20C
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Pojedyncze fronty do szafek dolnych

Pojedyncze fronty do szafek dolnych

Drzwi rozwierne z zawiasami
do szafek dolnych z szufladą
wys.: 573 mm

L/P300
L/P400
L/P450
L/P500
L/P600

Pojedyncze fronty do szafek dolnych

Drzwi rozwierne z zawiasami
do szafek dolnych bez szuflady i szafek bocznych
wys.: 717 mm

L/P300
L/P400
L/P450
L/P500
L/P600

Pojedyncze fronty do szafek dolnych

Drzwi rozwierne bez zawiasów i otworów
wys.: 717 mm

300
400
450
500
600

Pojedyncze fronty do szafek dolnych

Komplet drzwi
do narożnej szafki dolnej UEK80 / UEK80 C
wys.: 714 mm

800

Komplet drzwi
do narożnej szafki dolnej UEK90 / UEK90 C
wys.: 714 mm

900

Pojedyncze fronty do szafek dolnych

Drzwi rozwierne z zawiasami
do szafek UL
wys.: 861 mm

L/P500
L/P600

Pojedyncze fronty do szafek dolnych

Osłona frontowa
do szafki dolnej z płytą grzewczą (U 7060)
wys.: 141 mm

600

Osłona frontowa
do szafki dolnej z płytą grzewczą i zintegrowanym
panelem sterowania lub panelem sterowania do
zabudowy (U 7060 2)
wys.: 141 mm

600

8.18

1615141310

1615141310

4738353228
4436333027

6152474339

5849454137

3731282622
3629262421
3528252320
3327252320
3125232219

3832292723
3730272522
3629262421
3428262421
3226242320

3326242219
3125232118
2923211916
2822201815
2620181714

- --2018BLM 7060 1

- --2018BLM 7060

- 11-6858TUL 3060
- 11-6757TUL 3050

- 8-7368TU 4090

- 8-6964TU 4080

- --4943TUM 3060
- --4641TUM 3050
- --4241TUM 3045
- --4037TUM 3040
- --3734TUM 3030

- 8-5044TU 3060
- 8-4742TU 3050
- 8-4340TU 3045
- 8-4138TU 3040
- 8-3835TU 3030

- 6-4539TU 1060
- 6-4136TU 1050
- 6-3834TU 1045
- 6-3532TU 1040
- 6-3229TU 1030
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Pojedyncze fronty do szafek dolnych

Pojedyncze fronty do szafek dolnych

Osłona frontowa
do szafek dolnych do wbudowania kuchenek
wys.: 118 mm

do UF 7060

600

Osłona frontowa
jak wyżej

do UC 7060

600

Pojedyncze fronty do szafek dolnych

Klapa z zawiasami
do UB 7060
wys.: 118 mm

600

Pojedyncze fronty do szafek dolnych

Szuflada z wysokim frontem
z frontem do U 6000, U 8000 i szafek bocznych
wys.: 285 mm

Szuflada z wysokim frontem o szer. 800 i 900 mm
niedostępna w programie IP 6700.

300
450
500
600
800
900

Pojedyncze fronty do szafek dolnych

Front do wysokiej szuflady
do U 6000, U 8000 i szafek bocznych
wys.: 285 mm

Front do szuflady z wysokim frontem o szer.
800 i 900 mm niedostępny w programie IP 6700

300
450
500
600
800
900

Pojedyncze fronty do szafek dolnych

Szuflada
z frontem do U 1000, U 2000, U 6000
wys.: 141 mm

Szuflada z frontem o szer. 800 i 900 mm
niedostępna w programie IP 6700

300
400
450
500
600
800
900

Pojedyncze fronty do szafek dolnych

Front szuflady
do U 1000, U 2000, U 6000
wys.: 141 mm

Front do szuflady o szer. 800 i 900 mm niedostępny w
programie IP 6700

300
400
450
500
600
800
900

Pojedyncze fronty do szafek dolnych

Prowadnice korpusu z wysuwem częściowym
do szuflad

8.19

33333

33333

1817161512
1716151411
1615141310
151413129
141312118
141312118
131211107

4543424138
4341403936
2927262522
2726252421
2625242320
2625242320
2524232219

3530272522
3227252320
2923211916
2721191815
2620181714
2318161512

5550474542
5248454340
4540373532
4237353330
4035333128
3631292724

2119181714

2624232320

151312118

- --33404 741

- --33404 740

- 11-2220SKV 1090
- 9-2119SKV 1080
- 6-2018SKV 1060
- 5-1917SKV 1050
- 5-1716SKV 1045
- 4-1716SKV 1040
- 3-1514SKV 1030

- 1124947SCH 1090
- 924645SCH 1080
- 623231SCH 1060
- 523129SCH 1050
- 522827SCH 1045
- 422827SCH 1040
- 322726SCH 1030

- 11-4440UAV 8090 1
- 9-4036UAV 8080 1
- 6-3633UAV 8060 1
- 5-3330UAV 8050 1
- 5-3229UAV 8045 1
- 3-2926UAV 8030 1

- 1126259UTA 8090 1
- 925956UTA 8080 1
- 625249UTA 8060 1
- 524846UTA 8050 1
- 524643UTA 8045 1
- 324239UTA 8030 1

- 6-2523KL 7060 3

- --3028BUC 7060

- --1816BL 7060 33

po lewej

po prawej
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Pojedyncze fronty do szafek dolnych, pojedyncze fronty do szafek bocznych, poje-
dyncze fronty do szafek wiszących

Pojedyncze fronty do szafek dolnych

Prowadnice korpusu z systemem Servosoft
do szuflad
(łącznie z pełnym wysuwem)

Pojedyncze fronty do szafek dolnych

Szuflada wewnętrzna

Do szafek z drzwiami rozwiernymi potrzebne są zawiasy
z kątem otwarcia 155°.

255
405
455
555

Pojedyncze fronty do szafek dolnych

Zawias z kątem otwarcia 155°

potrzebny do szafek z drzwiami rozwiernymi i
szufladami wewnętrznymi

pojedyncze fronty do szafek bocznych

Drzwi rozwierne z zawiasami
komplet do S 3000
wys.: 1901 mm

L/P450
L/P500
L/P600

Górne drzwi rozwierne
z zawiasami i otworami na kołki
do S 3000 
wys.: 1181 mm

L/P450
L/P500
L/P600

Dolne drzwi rozwierne
z zawiasami i kołkami metalowymi 
do S 3000
wys.: 717 mm

L/P450
L/P500
L/P600

pojedyncze fronty do szafek bocznych

Górne drzwi rozwierne z zawiasami
do S 4000
wys.: 1181 mm

L/P450
L/P500
L/P600

pojedyncze fronty do szafek wisz¹cych

Drzwi rozwierne z zawiasami
do szafek wiszących o wys. 867 mm
wys.: 861 mm

L/P300
L/P400
L/P450
L/P500
L/P600

8.20

4738353228
4637343127
4435322925
4334312824
4233302723

5547434037
5142403832
5040373431

3832292723
3729262422
3627252421

5547434037
5142393631
5040373431

9068615447
8562554942
8160544839

44444

2323232323
2222222222
2121212121
2020202020

77777

77777

- 11-6858TH 7060
- 11-6757TH 7050
- 11-6555TH 7045
- 11-6454TH 7040
- 11-6353TH 7030

- 16-9273TSO 4060
- 16-7061TSO 4050
- 16-6859TSO 4045

- 8-5044TSU 3060
- 8-4742TSU 3050
- 8-4340TSU 3045

- 16-9273TSO 3060
- 16-7061TSO 3050
- 16-6859TSO 3045

- 24-122107TS 3060
- 24-117102TS 3050
- 24-11498TS 3045

- --44404 645

- -22323EIS 60
- -22222EIS 50
- -22121EIS 45
- -22020EIS 30

- --77404 721

- --77404 720

lewa

prawa
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pojedyncze fronty do szafek wiszących

pojedyncze fronty do szafek wisz¹cych

Drzwi rozwierne z zawiasami
do szafek wiszących o wys. 723 mm
wys.: 717 mm

L/P300
L/P400
L/P450
L/P500
L/P600

pojedyncze fronty do szafek wisz¹cych

Drzwi rozwierne z zawiasami
do szafek wiszących o wys. 579 mm
wys.: 573 mm

L/P300
L/P400
L/P450
L/P500
L/P600

pojedyncze fronty do szafek wisz¹cych

Drzwi przeszklone z zawiasami
do szafek wiszących o wys. 867 mm
wys.: 861 mm

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

L/P450
L/P500
L/P600

pojedyncze fronty do szafek wisz¹cych

Drzwi przeszklone z zawiasami
do szafek wiszących o wys. 723 mm
wys.: 717 mm

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

450
500
600

pojedyncze fronty do szafek wisz¹cych

Drzwi przeszklone z zawiasami
do szafek wiszących o wys. 579 mm
wys.: 573 mm

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

L/P450
L/P500
L/P600

pojedyncze fronty do szafek wisz¹cych

Drzwi przeszklone z zawiasami
do szafek wiszących o wys. 867 mm
wys.: 861 mm

Pozycja montażowa uchwytu pionowa

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

Kombinacja z uchwytem nr 694 nie jest możliwa.

L/P450
L/P500
L/P600

8.21

7474747474
7272727272
7171717171

6962605955
6760585753
6659575652

7868666560
7465636258
7264626157

8674727064
8070686662
7768666561

3326242219
3125232118
2923211916
2822201815
2620181714

4032292724
3931282623
3729262421
3628252320
3527242219

- 11-7474TH 7060 22
- 11-7272TH 7050 22
- 11-7171TH 7045 22

- 6-8276TH 2060 20
- 6-7773TH 2050 20
- 6-7571TH 2045 20

- 8-9386TH 4060 20
- 8-8882TH 4050 20
- 8-8579TH 4045 20

- 11-10395TH 7060 20
- 11-9990TH 7050 20
- 11-9486TH 7045 20

- 6-4539TH 2060
- 6-4136TH 2050
- 6-3834TH 2045
- 6-3733TH 2040
- 6-3229TH 2030

- 8-5749TH 4060
- 8-5648TH 4050
- 8-5446TH 4045
- 8-5345TH 4040
- 8-5244TH 4030
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pojedyncze fronty do szafek wiszących

pojedyncze fronty do szafek wisz¹cych

Drzwi przeszklone z zawiasami
do szafek wiszących o wys. 723 mm
wys.: 717 mm

Pozycja montażowa uchwytu pionowa

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

Kombinacja z uchwytem nr 694 nie jest możliwa.

L/P450
L/P500
L/P600

pojedyncze fronty do szafek wisz¹cych

Drzwi przeszklone z zawiasami
do szafek wiszących o wys. 579 mm
wys.: 573 mm

Pozycja montażowa uchwytu pionowa

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

Kombinacja z uchwytem nr 694 nie jest możliwa.

L/P450
L/P500
L/P600

pojedyncze fronty do szafek wisz¹cych

Drzwi przeszklone z zawiasami
do szafek wiszących o wys. 579 mm
wys.: 573 mm

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

Uchwyt: uchwyty relingowe nr 680

L/P450
L/P500
L/P600

pojedyncze fronty do szafek wisz¹cych

Drzwi przeszklone z zawiasami
do szafek wiszących o wys. 723 mm
wys.: 717 mm

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

Uchwyt: uchwyty relingowe nr 680

L/P450
L/P500
L/P600

pojedyncze fronty do szafek wisz¹cych

Drzwi przeszklone z zawiasami
do szafek wiszących o wys. 867 mm
wys.: 861 mm

Rodzaj szkła i wykonanie ram - patrz Przegląd
programów.

Uchwyt: uchwyty relingowe nr 680

L/P450
L/P500
L/P600

8.22

141141141141141
136136136136136
134134134134134

124124124124124
119119119119119
117117117117117

109109109109109
104104104104104
102102102102102

6060606060
5858585858
5757575757

6565656565
6363636363
6262626262

- 11-141141ETHG60 87A
- 11-136136ETHG50 87A
- 11-134134ETHG45 87A

- 8-124124ETHG60 72A
- 8-119119ETHG50 72A
- 8-117117ETHG45 72A

- 6-109109ETHG60 58A
- 6-104104ETHG50 58A
- 6-102102ETHG45 58A

- 6-6060TH 2060 22
- 6-5858TH 2050 22
- 6-5757TH 2045 22

- 8-6565TH 4060 22
- 8-6363TH 4050 22
- 8-6262TH 4045 22
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pojedyncze fronty do szafek wiszących

pojedyncze fronty do szafek wisz¹cych

Komplet drzwi z zawiasami
do EH 7065
wys.: 861 mm

L/P650

Komplet drzwi z zawiasami
do EH 4065
wys.: 717 mm

L/P650

Komplet drzwi z zawiasami
do EH 2065
wys.: 573 mm

L/P650

pojedyncze fronty do szafek wisz¹cych

Drzwi uchylne
do DH 3060 4
wys.: 480 mm

600

pojedyncze fronty do szafek wisz¹cych

Drzwi uchylne z zawiasami i podnośnikiem
klapy
do H 5000, SA 5000, S 5060,
S 6060, S 7060, S 8060, S 9060
wys.: 285 mm

450
500
600
800
900

8.23

4737333026
4334282824
3125232118
2923212017
2822201916

3225232118

5847433936

7261565247

8675706558

- 11-5551TH 5090
- 9-5147TH 5080
- 6-3835TH 5060
- 5-3532TH 5050
- 5-3431TH 5045

- 6-4338TDH 3060 4

- 6-7165TEH 2065

- 8-9785TEH 4065

- 11-122104TEH 7065
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Dopłaty/pozostałe

Dop³aty/pozosta³e

Dopłata za szafki rozłożone na części
Dopłata za jedną szafkę

Dop³aty/pozosta³e

Dostawa ekspresowa
5 dni roboczych firmy Impuls

Możliwa tylko na terenie Niemiec.

Dop³aty/pozosta³e

Instrukcja montażu

Dop³aty/pozosta³e

Dopłata za zamontowany fabrycznie zlewozmywak lub
płytę grzewczą
za wycięcie w blacie roboczym

Możliwe tylko do dł. 2400 mm blatu roboczego.

Dop³aty/pozosta³e

półka do szafek dolnych
głębokość 465 mm

266
366
416
466
566
766
866
966

Dop³aty/pozosta³e

półka do szafek wiszących 
głębokość 250 mm

266
366
416
466
566
766
866
966

Dop³aty/pozosta³e

półka szklana do szafek wiszących
głębokość 250 mm

416
466
566

półka szklana do szafek wiszących
głębokość 277 mm

766
866
966

8.24

7IZ 9910
7IZ 9990
7IZ 9980

5IZ 9960
5IZ 9950
5IZ 9945

4IZ 9810
4IZ 9890
4IZ 9880
3IZ 9860
3IZ 9850
3IZ 9845
3IZ 9840
2IZ 9830

7IZ 9710
6IZ 9790
6IZ 9780
4IZ 9760
4IZ 9750
4IZ 9745
4IZ 9740
3IZ 9730

12ZUS APL

0M 01

125ZUS LIEF

10ZUS ZERL
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Dopłaty/pozostałe

Dop³aty/pozosta³e

półka do narożnej szafki wiszącej

Dop³aty/pozosta³e

półka do regału wiszącego
głębokość 305 mm

266
416
466
566

8.25

3IZ 9660
3IZ 9650
3IZ 9645
2IZ 9630

8IZ 9360

9IZ 9465

8IZ 9460

562 x 562 mm
do ukośnej narożnej szafki

wiszącej

612 x 612 mm
do narożnej szafki wiszącej

650 mm

563 x 563 mm
do narożnej szafki wiszącej

600 mm
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Materiał korpusu

Materia³ korpusu

Materiał korpusu z krawędzią melaminową
we wszystkich kolorach korpusu, obie strony z deseniem
zewnętrznym, dodatkowo w kolorach dodatków 

Dostępne wymiary:
wys. 70-2600 mm
szer. 70-2050 mm

Niedostępny w wykonaniu:
biała magnolia z połyskiem nr 690
biały z połyskiem nr 680

Materia³ korpusu

Materiał korpusu bez krawędzi, grubość 16 mm
we wszystkich kolorach korpusu, obie strony z deseniem
zewnętrznym, dodatkowo w kolorach dodatków 

Dostępne wymiary:
wys. 70-2600 mm
szer. 70-2050 mm

Niedostępny w wykonaniu:
biała magnolia z połyskiem nr 690
biały z połyskiem nr 680

Materia³ korpusu

Okładzina ścianki tylnej 
z materiału korpusu z grubą krawędzią
we wszystkich kolorach korpusów i dodatków, obie strony
z deseniem zewnętrznym

Dostępne wymiary:
szer. 100-2050 mm
wys. 100-2600 mm

Niedostępne w wykonaniu:
biała magnolia z połyskiem nr 690
biały z połyskiem nr 680

Akcesoria montażowe Z 670 lub MZ KBM RW zamówić osobno.

Okładzina ścianki tylnej 
z materiału korpusu z grubą krawędzią
we wszystkich błyszczących kolorach
korpusu / widocznych boków
z połyskiem z jednej strony

Dostarczane wymiary:
szer. 100-2050 mmw
wys. 100-2600 mm

Akcesoria montażowe Z 670 lub MZ KBM RW zamówić osobno.

8.26

47KBM RW G

32KBM RW

27KBO 1000

32KBM 1000

za każdy m kw
Wykonanie z połyskiem

za każdy m kw

za każdy m kw

za każdy m kw
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Materiał korpusu

Materia³ korpusu

Okucia typu clip do okładziny ścianki tylnej
2 pary

Materia³ korpusu

Akcesoria montażowe do okładziny ścianki tylnej
4 sztuki w komplecie

8.27

4MZ KBM RW

3Z 670



Notatki
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9. Akcesoria
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Wyposażenie wewnętrzne szafek

Oświetlenie

Zlewozmywaki / baterie

Baterie

Systemy sortowania odpadów

Akcesoria do blatów roboczych

Akcesoria do wnęk

Pozostałe akcesoria
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Wkłady na sztućce

Wk³ady na sztuæceIlustr. pokazuje przykładowy
podział sz. 60-tki

Wkład na sztućce
tw. szt. w kolorze srebrno-szarym
do szuflad, gł. 473 mm

220
320
370
420
520
720
820

Wk³ady na sztuæce

Dodatkowy wkład na sztućce
w połączeniu z ZB 60 SG

Tworzywo sztuczne, srebrno-szare

Dodatkowa blenda frontowa do szafki dolnej z wypukłym frontem

Wk³ady na sztuæce

Wkład na przyprawy
do wkładów na sztućce
z buka, z 6 otworami na pojemniki z przyprawami
do wkładów na sztućce o szerokości powyżej 600 mm

Wk³ady na sztuæce

Wkład na noże
do wkładów na sztućce
z buka, z przegródkami na  4 noże
do wkładów na sztućce o szer. powyżej 600 mm

Wk³ady na sztuæce

Przegroda poprzeczna
do wkładów na sztućce
wykonana z tw. szt. szarego
do wkładów na sztućce o szer. powyżej 600 mm

Wk³ady na sztuæceIlustr. pokazuje przykładowy
podział sz. 60-tki

Wkład na sztućce
gł. 471 mm, wys. 50 mm
dla szafek o głębokości 560 mm 
naturalne drewno bukowe

219
319
369
419
519
719
819

Wk³ady na sztuæce

Organizacja do szuflad z wysokim frontem
Wkład do szuflad z wysokim frontem w kolorze srebrno-szarym
gł. 474 mm, wys. 100 mm
pojemnik 152 x 227 x 70 mm
do szafek o gł. 560 mm
w komplecie 3 przeźroczyste pojemniki plastikowe

506

806

9.01

29ZBA 90 SG

17ZBA 60 SG

22ZB 90 BU
21ZB 80 BU
15ZB 60 BU
14ZB 50 BU
13ZB 45 BU
12ZB 40 BU
9ZB 30 BU

2ZBZ 3 SG

15ZBZ 2

10ZBZ 1

5ZB 60 SGGF

9ZB 90 SG
8ZB 80 SG
5ZB 60 SG
4ZB 50 SG
4ZB 45 SG
3ZB 40 SG
3ZB 30 SG

szer. szafki: 90 cm,
5 pojemniki

szerokość szafki: 60 cm,
3 pojemniki

szerokość szafek 90-tka
szerokość szafek 80-tka
szerokość szafek 60-tka
szerokość szafek 50-tka
szerokość szafek 45-tka
szerokość szafek 40-tka
szerokość szafek 30-tka

szerokość szafki: 90 cm
szerokość szafki: 80 cm
szerokość szafki: 60 cm
szerokość szafki: 50 cm
szerokość szafki: 45 cm
szerokość szafki: 40 cm
szerokość szafki: 30 cm
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Wkłady na sztućce, maty

Wk³ady na sztuæce

Uchwyt na talerze
do talerzy o średnicy 200 - 340 mm
1 zestaw składa się z 2 uchwytów na talerze

Nie nadaje się do wstępnego podgrzewania talerzy w piekarniku
lub kuchence mikrofalowej.

Wk³ady na sztuæce

Płyta systemowa z otworami do szuflad z wysokim
frontem
do szuflad z wysokim frontem o gł. 560 mm 
z płyty MDF, grubość 20 mm
fornir bukowy
wyjmowane kołki drewniane do indywidualnego podziału płyty z
otworami,
Śred. 20 mm, dł. 120 mm,
naturalne drewno bukowe

408

508

708

808

maty

Mat
tw. szt. szare
do szuflad z wysokim frontem i wewnętrznych szuflad,
gł. 473 mm
jako antypoślizgowa podkładka pod garnki z bąbelkowatą
powierzchnią

183
283
333
383
483
683
783

maty

Wklad ociekowy
do szafek pod zlewozmywak
tw. szt. w kolorze srebrno-szarym
Chroni przed zalaniem w strefie zlewozmywaka.
Zaokrąglony kształt pozwala na zebranie do 6 litrów na m kw.
Możliwość prostego wyjęcia i szybkiego wyczyszczenia wkładu, gł.
522 mm.

367
417
467
567
767
867
967

maty

Pojemnik
do szafek bocznych i szafek midi typu cargo
wys. 25 mm

maty

Kosz zawieszany do szafki cargo
kolor srebrno-szary

maty

L/P

9.02

9ZIK 25

9ZIK 301

8ZIK 30

6ZIE 30

14ZIT 100 SG
12ZIT 90 SG
12ZIT 80 SG
11ZIT 60 SG
10ZIT 50 SG
9ZIT 45 SG
8ZIT 40 SG

6ZIM 90 G
5ZIM 80 G
4ZIM 60 G
4ZIM 50 G
3ZIM 45 G
2ZIM 40 G
2ZIM 30 G

41ZBL 90 BU

36ZBL 80 BU

26ZBL 60 BU

23ZBL 50 BU

28ZBO 33

do szafki dolnej ze ściętym
bokiem

do szafki dolnej

do szafek bocznych
i szafek midi

tw. szt., przeźroczyste

szerokość szafki: 100 cm
szerokość szafki: 90 cm
szerokość szafki: 80 cm
szerokość szafki: 60 cm
szerokość szafki: 50 cm
szerokość szafki: 45 cm
szerokość szafki: 40 cm

szerokość szafki: 90 cm
szerokość szafki: 80 cm
szerokość szafki: 60 cm
szerokość szafki: 50 cm
szerokość szafki: 45 cm
szerokość szafki: 40 cm
szerokość szafki: 30 cm

szer. szafki 90-tka,
16 wyjmowanych kołków

drewnianych

szer. szafki 80-tka,
16 wyjmowanych kołków

drewnianych

szer. szafki 60-tka,
12 wyjmowanych kołków

drewnianych

szer. szafki 50-tka,
12 wyjmowanych kołków

drewnianych
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maty, organizacja wewnętrzna

maty

Kosz zawieszany do szafki cargo
kolor srebrno-szary

organizacja wewnêtrzna

Wieszak na ścierki
gł. 450 mm, wysuwany na prowadnicy kulkowej 
eloksalowane aluminium w kolorze srebrnym 
do przykręcenia do górnej płyty lub ścianek bocznych 
do szafek dolnych o szer. powyżej 150 mm

92

organizacja wewnêtrzna

Wieszak na ścierki
gł. 450 mm, wysuwany na prowadnicy kulkowej 
eloksalowane aluminium w kolorze srebrnym 
do przykręcenia do górnej płyty lub ścianek bocznych 
do szafek dolnych o szer. powyżej 300 mm

Niemożliwe wbudowanie w szafkach o szer. korpusu 150 mm!

147

organizacja wewnêtrzna

Kosz na butelki do szuflad z wysokim frontem lub
szafek na zapasy
wys. 281 mm, gł. 310 mm 
z uchwytem dwupunktowym, na 6 butelek

195

organizacja wewnêtrzna

Wkład na przyprawy
do 12 pojemników o średnicy do 57 mm 
do zamocowania na drzwiach szafek wiszących
wys. 500 mm, gł. 60 mm

biały

organizacja wewnêtrzna

Komplet przypraw

organizacja wewnêtrzna

Reling ograniczający
do szafek do zabudowy okapów
do ograniczenia powierzchni płyt i półek

504

organizacja wewnêtrzna

Regał z pojemnikami
wys. 295 mm, gł.170 mm
tw. szt. w kolorze białym,
z 6 przeźroczystymi pojemnikami

267

9.03

8ZI 6 W

2ZI 504 C

8ZI 12

5ZI 30 1 W

5ZI 61 W

9ZI 3

8ZI 2

11ZIK 302

chrom

12 pojemników

na drzwiach 30 cm

biały

potrójny 3

podwójny

do szafek bocznych
i szafek midi
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organizacja wewnętrzna

organizacja wewnêtrzna

Tłumik drzwiowy
do delikatnego i cichego zamykania drzwi rozwiernych.
Do dodatkowego montażu na bokach korpusów, półkach,
poprzeczkach lub słupkach. 1 sztukę na jedne drzwi
Składa się z z elementu amortyzującego, płytki montażowej do
przykręcenia i łącznika.

Do frontów zespolonych, wysokich lub ciężkich drzwi konieczny
jest drugi amortyzator.
Jest on dostarczany automatycznie wraz z narożnymi szafkami
wiszącymi.

organizacja wewnêtrzna

Tłumik drzwiowy
do delikatnego i cichego zamykania drzwi rozwiernych
do dodatkowego przypięcia do zawiasów drzwiowych
potrzebny 1 sztukę na jeden zawias drzwiowy
Tłumik ZID 24 nie nadaje się do następujących szafek; w nich
prosimy zainstalować tłumik drzwiowy ZI 23

Nie nadaje się do.
szafki dolne i boczne z wewnętrznymi szufladami
szafki boczne na zapasy z koszami wysuwanymi
szafki wiszące z drzwiami rozwiernymi i kątem otwarcia 170°
w szafkach 30 cm z drzwiami rozwiernymi z 2 zawiasami
zalecamy montaż tylko 1 tłumika
narożne szafki dolne z półkami półkrągłymi
szafki dolne z płytą podnoszoną

organizacja wewnêtrzna

Mechaniczne wspomaganie otwierania drzwi
rozwiernych
Łatwe otwieranie drzwi rozwiernych przez lekkie naciśnięcie.
Do dodatkowego montażu na bokach korpusów, półkach,
poprzeczkach lub słupkach.
W skład kompletu wchodzi:
zestaw okuć TIP-ON, 2 zawiasy puszkowe bez naciągu sprężyny
Do szafek bocznych o wys. 1300 mm 2 zestawy, do wyższych
szafek bocznych 3 zestawy.

Nie nadaje się do następujących szafek z drzwiami rozwiernymi:
szafki z szufladami wewnętrznymi, szafki ze ściętym bokiem,
szafki wiszące i dolne z półkami obrotowymi (za wyjątkiem stelaża
LeMans)

organizacja wewnêtrzna

Zamek magnetyczny bezpieczeństwa
(zabezpieczenie przed dziećmi)
Możliwość dodatkowego montażu w drzwiach rozwiernych,
uchylnych, szufladach z wysokim frontem i zwykłych w
najwyższej pozycji zabudowy (zabudowa bezpośrednio
pod blatem roboczym).
Możliwość wyboru funkcji aktywny / nieaktywny.

Ze względu na silne pole magnetyczne nie zbliżać do przycisku
magnetycznego kart kredytowych, kaset audio i wideo itp.

9.04

6ZI 11

4ZI 1

5ZID 25

14ZID 24 5
3ZID 24

14ZI 23 5
3ZI 23

Przycisk magnetyczny
do odryglowania

zamka zapadkowego

Zamek zapadkowy
bezpieczeństwa

z odryglowaniem
magnetycznym

za sztukę

pakowane w pojemnikach po
5 sztuk

za sztukę

pakowane w pojemnikach po
5 sztuk

za sztukę



Oświetlenie: możliwości łączenia i rozmieszczenia

Artykuł Kabel zasilający Kabel 
podłączeniowy 
(opcja)

Rozdzielacz 
instalacji 
elektrycznej 
(opcja)

Możliwe włączniki
(opcja)

Gniazdko
(opcja)

Kabel do 
pracy ciągłej

Wskazówki

ZLU 29 W, ZLU 49 W, ZLU 57 W,
ZLU 77 W, ZLU 95 W

ZLZ 200 ZLZ 50, ZLZ 2001 ZLZ 7, ZLZ 49 ZLZ 1

ZLU 43 A, ZLU 60 A, ZLU 90 A ZLZ 200 ZLZ 50, ZLZ 2001 ZLZ 7, ZLZ 49

ZL 101 A ZLZ 91 ZLZ 21 E, ZLZ 8, 
ZLZ 49

 Włączanie za pomocą 
montowanego w płaszczyźnie 
mebla zestawu włączników 
lub włącznikami (opcja) 
z zestawem rozdzielaczy

ZLU 552 A ZLZ 2002 ZLZ 1002 ZLZ 8, ZLZ 49

Oświetlenie świetlówkowe

Oświetlenie ledowe

Artykuł Możliwe
zasilacze

Przedłużacz
(opcja)

Rozdzielacz instalacji 
elektrycznej
(opcja)

Możliwe włączniki Wskazówki

ZL 590 A ZLZ 590 ZLZ 8, ZLZ 49

ZL 102 A, 
ZL 103 A, 
ZL 104 A

ZLZ 91 ZLZ 21 E, 
ZLZ 8, 
ZLZ 49

Włączanie za pomocą 
montowanego w płaszczyźnie 
mebla zestawu włączników 
lub włącznikami (opcja) 
z zestawem rozdzielaczy

ZLI 35 T ZLZ 201 ZLZ 8, ZLZ 49

ZL 55 C ZLZ 55 ZLZ 8, ZLZ 49

ZL 120, ZL 240 ZLZ 55 ZLZ 8, ZLZ 49

Artykuł Możliwe transformatory Przedłużacz 
(opcja)

Możliwe włączniki

ZLI 60 ZLZ 1051, ZLZ 601 ZLZ 180 ZLZ 8, ZLZ 49

ZL 62 C, ZLU 63 C, ZL 61 C ZLZ 1051, ZLZ 601 ZLZ 180 ZLZ 8, ZLZ 49

ZLU 8 C, ZLU 8 A ZLZ 1051, ZLZ 601 ZLZ 180 ZLZ 8, ZLZ 49

ZLU 18 E ZLZ 1051, ZLZ 601 ZLZ 180 ZLZ 8, ZLZ 49

ZLU 16 ZLZ 1051, ZLZ 601 ZLZ 180 ZLZ 8, ZLZ 49

ZLA 12 W ZLZ 1051, ZLZ 601 ZLZ 180 ZLZ 8, ZLZ 49

Oświetlenie halogenowe

9.05
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Standardowe oświetlenie wnękowe, system oświetlenia wnękowego

Standardowe oœwietlenie wnêkowe

Oprawa
wys. 38 mm, gł. 90 mm, biała, z jarzeniówką,
włącznikiem i złączem wtykowym Wieland.
Złącze wtykowe można odchylić do tyłu.
Oprawy można zamontować bezpośrednio jedna obok drugiej.

Osprzęt podłączeniowy wyposażyć w złącze wtykowe Wieland.

285
488
566
768
948

Standardowe oœwietlenie wnêkowe

Listwa dwugniazdowa do opraw
wys. 50 mm, gł. 58 mm, biała,
ze złączem wtykowym Wieland

Osprzęt podłączeniowy wyposażyć w złącze wtykowe Wieland.

168

Standardowe oœwietlenie wnêkowe

Oprawa z gniazdem wtykowym
wys. 35 mm, gł. 92 mm, biała,
kabel podłączeniowy 2000 mm z wtyczką z zestykiem ochronnym

470

930

Standardowe oœwietlenie wnêkowe

Oprawa design
Śred. 50 mm,
profil aluminiowy, z żarówką energooszczędną,
włącznikiem, osłoną przeciwolśnieniową
i kablem 2000 mm ze złączem wtykowym Wieland

Osprzęt podłączeniowy wyposażyć w złącze wtykowe Wieland.

430
600
900

system oœwietlenia wnêkowego

świetlówka do wnęki
wys. 70 mm, głębokość 75 mm z wyłącznikiem
kabel zasilający 2000 mm z eurowtykiem

931

system oœwietlenia wnêkowego

Oczko diodowe LED podszafkowe design
jako okrągły pręt LED,
Śred. 12 mm, 1,8 Watt
z 2 zaczepami mocującymi, końcówką i przewodem zasilającym
2000 mm
Lampki mogą być umieszczone bezpośrednio jedna obok drugiej.
design aluminium

590

system oœwietlenia wnêkowego

Zasilacz LED do oczka diodowego ledowego
podszafkowego design
Do podłączenia oświetlenia ledowego: ZL 590 A, ZL 201 E,
wys. 25 mm
napięcie pierwotne 230V~/ 50 Hz, wtórne 12 V~/ 2,5 A,
z 6-krotnym rozdzielaczem i 
kablem o dł. 2000 mm, przewód sieciowy
2000 mm z eurowtykiem

9.06

20ZLZ 590

11ZL 590 A

39ZL 931

25ZLU 90 A
22ZLU 60 A
17ZLU 43 A

16ZLU 93 W

15ZLU 47 W

9ZLZ 1

12ZLU 95 W
11ZLU 77 W
11ZLU 57 W
11ZLU 49 W
10ZLU 29 W

15 W

1,8 W

21 W

2 x 11 W
2 x 9 W

11 W

2 x gniazda wtykowe,
jarzeniówka 30 W

1 x gniazdo wtykowe,
jarzeniówka 15 W

30 W
16 W
13 W
15 W
6 W
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system oświetlenia wnękowego, Żarówki energooszczędne

system oœwietlenia wnêkowego

Rampa świetlna
wys. 40 mm, gł. 200 mm,
aluminiowy profil dookoła, u góry i na dole matowa szyba szklana,
wbudowany wyłącznik klawiszowy na dole po prawej stronie
uchwyt do zamocowania na ścianie,
obciążalność 1 kg na 100 mm
z tyłu po prawej stronie: kabel 2000 mm z wtyczką z zestykiem
ochronnym

zimne światło

600
900

ārówki energooszczêdne

Światło i technika oświetleniowa wyznaczają nowe
standardy
Wysokowoltowe żarówki energooszczędne to produkt
odpowiadający najnowszemu stanowi techniki. Elementy
świetlne Microlynx i LED stanowią nie tylko alternatywnę
dla popularnego oświetlenia halogenowego. Moc 6 W lub
3 W świadczy o imponujących wynikach w oszczędzaniu
engergii.
Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że do
podłączenia nie są potrzebne żadne transformatory.
Do alternatywnego włączania lampek oferujemy
atrakcyjny, montowany w płaszczyźnie mebla zestaw
włączników lub włączanie za pomocą włącznika radiowego,
czujnika świetlnego lub zwykłego włącznika pierwotnego.

arówki energooszczêdne

Lampka do zabudowy zewnętrznej z żarówką
energooszczędną
Wysokość montażowa: 28 mm
z elementem świetlnym Microlyn
kabel 2000 mm ze złączem wtykowym
6 W, śred. 100 mm. Do podłączenia do zasilania przewidzieć
zestaw wyłączników lub rozdzielacz w połączeniu z innymi
wyłącznikami.

Ciepłe światło

100

ārówki energooszczêdne

Lampka ledowa zewnętrzna
Wysokość montażowa: 28 mm,
z kloszem z przeźroczystego szkła
kabel 2000 mm ze złączem wtykowym
3 W, śred. 100 mm. Do podłączenia do zasilania przewidzieć
zestaw wyłączników lub rozdzielacz w połączeniu z innymi
wyłącznikami, pasują tutaj: ZLZ 91 A/ ZLZ 91/ ZLZ 21 E

Zimne światło

100

ārówki energooszczêdne

Płaska lampka ledowa zewnętrzna
Wysokość montażowa: 28 mm
z kloszem z satynowanego szkła
kabel 2000 mm ze złączem wtykowym
3 W, śred. 100 mm. Do podłączenia do zasilania przewidzieć
zestaw wyłączników lub rozdzielacz w połączeniu z innymi
wyłącznikami, pasują tutaj: ZLZ 91 A/ ZLZ 91/ ZLZ 21 E

Zimne światło

100

9.07

19ZL 104 A

19ZL 103 A

23ZL 101 A

58ZL 903 A
48ZL 603 A

Aluminium-design

Aluminium-design

Aluminium-design

2 X 8 W
13 W
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Żarówki energooszczędne, Wewnętrzne lampki oświetleniowe do szafek / lampki
zewnętrzne

ārówki energooszczêdne

Lampka ledowa zewnętrzna
Wysokość montażowa 22 mm,
z kloszem z przeźroczystego szkła
kabel 2000 mm ze złączem wtykowym
3,1 W, śred. 90 mm. Do podłączenia do zasilania przewidzieć
zestaw wyłączników lub rozdzielacz w połączeniu z innymi
wyłącznikami, pasują tutaj: ZLZ 91 A/ ZLZ 91/ ZLZ 21 E

zimne światło

arówki energooszczêdne

Zestaw wyłączników do zabudowy zewnętrznej 
Śred. 66 mm, wysokość 17 mm
kabel 2000 mm i złącze wtykowe z eurowtykiem i rozdzielaczem
do podłączenia 6 lampek.

ārówki energooszczêdne

Rozdzielacz do pozostałych wyłączników
Skrzynka rozdzielcza do podłączenia 6 lampek 
kabel 2000 mm i złącze wtykowe z eurowtykiem
Potrzebny dodatkowy wyłącznik

85

ārówki energooszczêdne

Zapasowy element świetlny

arówki energooszczêdne

Płaska oprawa z żarówką energooszczędną
wys. 25 mm, gł. 78 mm, design aluminiowy,
z żarówką energooszczędną, wyłącznik i złącze wtykowe.
Oprawy można zamontować bezpośrednio jedna obok drugiej.

550

ārówki energooszczêdne

Kabel podłączeniowy do oprawy płaskiej
ze złączem wtykowym i eurowtykiem

2000

ārówki energooszczêdne

Kabel podłączeniowy do oprawy płaskiej
ze złączem wtykowym

1000

Wewnêtrzne lampki oœwietleniowe do szafek / lampki zewnêtrzne

Podświetlenie wewnętrzne półki szklanej
profil aluminiowy ze zintergrowanym oświetleniem halogenowym
do założenia na półce szklanej
kabel podłączeniowy 2000 mm,
dł. 410 mm, 2 x 10 W  do szafek 45 cm, 50 cm i 60 cm

Nie planować w szafkach z drzwiami składanymi do góry.
Podłączenie do zasilania elektrycznego tylko przez transformator.

410

9.08

16ZLI 60

3ZLZ 1002

3ZLZ 2002

22ZLU 552 A

15ZLZ 57

15ZLZ 56
17ZLZ 10

6ZLZ 91

12ZLZ 21 E

21ZL 102 A

2 x 10 W

dł. 1000 mm

dł. 2000 mm

13 W

LED, klosz ze szkła
satynowanego

LED, klosz ze szkła
przeźroczystego

Microlynx

Aluminium-design

Aluminium-design
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Wewnętrzne lampki oświetleniowe do szafek / lampki zewnętrzne, niskowoltowe
oczka halogenowe, Oczko

Wewnêtrzne lampki oœwietleniowe do szafek / lampki zewnêtrzne

Lampka diodowa do podświetlenia półki szklanej
Lampka do półek szklanych o grubości od 4 do10 mm
szer. 73 mm, gł. 35 mm, wys. 12 mm
3 diody skierowane do góry i 6 diod na dół
z przewodem podłączeniowym 2000 mm

Możliwość podłączenia do zasilania elektrycznego przez
transformator z rdzeniem żelaznym ZLZ 201.

35

niskowoltowe oczka halogenowe, Oczko

Oczko halogenowe
do montażu w płaszczyźnie mebla śred. 55 mm,
głębokość zabudowy 16,5 mm
z elementem świetlnym 12 V / 20 W,
kabel podłączeniowy 1800 mm 

Podłączenie do zasilania elektrycznego tylko przez transformator.

niskowoltowe oczka halogenowe, Oczko

Oczka halogenowe (komplet 3-częściowy)
do montażu w płaszczyźnie mebla
Śred. 55 mm, 3 oczka halogenowe z elementem świetlnym
12 V / 20 W, głębokość zabudowy 16,5 mm
kabel podłączeniowy 1800 mm, transformator elektroniczny
60 VA,
główny wyłącznik z kablem podłączeniowym i zasilającym
o długości ok. 1500 mm

niskowoltowe oczka halogenowe, Oczko

Oczko halogenowe podszafkowe
Śred. 55 mm, wys. 20 mm,
z elementem świetlnym 12 V / 20 W,
kabel podłączeniowy 1800 mm

Podłączenie do zasilania elektrycznego tylko przez transformator.

niskowoltowe oczka halogenowe, Oczko

Oczka halogenowe podszafkowe
(komplet 3-częściowy)
Śred. 55 mm, wys. 20 mm,
3 oczka halogenowe z elementem świetlnym 12 V / 20 W,
kabel podłączeniowy 1800 mm,
transformator elektroniczny  60 VA,
główny wyłącznik z kablem podłączeniowym i zasilającym
o długości ok. 1500 mm 

niskowoltowe oczka halogenowe, Oczko

Oczko halogenowe bezpieczne
Śred. 55 mm, wys. ok. 40 mm,
reflektor zoptymalizowany termicznie, z elementem świetlnym
12 V / 10 W,
kabel podłączeniowy 1800 mm, krawędź oprawy 1,5 mm.
Ze względu na niską temperaturę pracy niepotrzebny jest
wyłącznik bezpieczeństwa. Do zabudowy w wieńcu górnym.

Podłączenie do zasilania elektrycznego tylko przez transformator.

niskowoltowe oczka halogenowe, Oczko

Oczko ledowe do zabudowy w przeszklonych szafkach
wiszących
Śred. 55 mm, głębokość otworu ślepego 12 mm z elementem
świetlnym 3 W
kabel podłączeniowy 1800 mm

ciepłe światło

Możliwość podłączenia do zasilania elektrycznego tylko przez
ZLZ 55.

9.09

17ZL 55 C

10ZL 61 C

25ZLS 633 C

4ZLU 63 C

24ZLS 623 C

4ZL 62 C

13ZLI 35 T

chromowane

chromowane

chromowane

chromowane

chromowane

chromowane

kolor tytanowy
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niskowoltowe oczka halogenowe, Oczko

niskowoltowe oczka halogenowe, Oczko

Zasilacz do oświetlenia ledowego
Do podłączenia oświetlenia ledowego: ZLI 603 A, ZLI 903 A,
ZLI 186 A, ZL 55 C, ZL 120, ZL 240, ZL 181
napięcie pierwotne 230V~/ 50 Hz, wtórne 12 V~/ 2,5 A,
z 6-krotnym rozdzielaczem i kablem o dł. 2000 mm,
przewód sieciowy 2000 mm z eurowtykiem

niskowoltowe oczka halogenowe, Oczko

Oczko halogenowe stylizowane
Śred. 80 mm, wys. 10-45 mm,
z elementem świetlnym 12 V / 20 W,
kabel podłączeniowy 1800 mm

Podłączenie do zasilania elektrycznego tylko przez transformator.

niskowoltowe oczka halogenowe, Oczko

Oczko halogenowe stylizowane podszafkowe
(komplet 3-częściowy)
Śred. 80 mm, wys. 10-45 mm,
3 stylizowane oczka halogenowe z elementem świetlnym
12 V / 20 W,
kabel podłączeniowy 1800 mm,
transformator elektroniczny 60 VA,
wyłącznik główny z kablem podłączeniowym i zasilającym
o długości ok. 1500 mm

niskowoltowe oczka halogenowe, Oczko

Trójkąt oświetleniowy, mały (komplet 3-częściowy)
Długość boku ok. 140 mm,
wys. ok. 8-37 mm,
z elementem świetlnym 12 V / 3 W,
w komplecie z zasilaczem,
1 lampka z włącznikiem master i 2 kolejne lampki,
kabel podłączeniowy 1800 mm

niskowoltowe oczka halogenowe, Oczko

Trójkąt oświetleniowy, mały (komplet 3-częściowy)
Długość boku ok. 130 mm,
wys. ok. 8-33 mm,
z elementem świetlnym 12 V / 20 W,
transformator elektroniczny  60 VA,
1 lampka z włącznikiem master i 2 kolejne lampki,
kabel podłączeniowy 1800 mm

niskowoltowe oczka halogenowe, Oczko

Trójkąt oświetleniowy mały (komplet 5-częściowy)
długość boku ok. 130 mm,
wys. ok. 8-33 mm, z elementem świetlnym 12 V / 20 W,
transformator elektroniczny 100 VA,
1 lampka z wyłącznikiem master i 4 dalsze lampki,
kabel podłączeniowy 1800 mm

niskowoltowe oczka halogenowe, Oczko

Oczka okrągłe (komplet 3-częściowy)
3 przeźroczyste oczka halogenowe z okrągłą osłoną,
śred. 150 mm, z elementem świetlnym 12 V / 20 W,
kabel podłączeniowy 1800 mm,
transformator elektroniczny  60 VA,
wyłącznik główny z kablem podłączeniowym i zasilającym
o długości 1500 mm

150

niskowoltowe oczka halogenowe, Oczko

Oczko halogenowe
dookoła z efektownymi paskami świetlnymi  wokół
100 x 100 mm, wys. 22 mm,
z elementem świetlnym 12 V / 20 W
kabel podłączeniowy 1800 mm

Nie planować w szafkach z drzwiami składanymi do góry.
Podłączenie do zasilania elektrycznego tylko przez transformator.

100

9.10

15ZLU 18 E

39ZLS 153 A

33ZLS 135 E

24ZLS 133 E

80ZLS 155 E

38ZLS 83 A
38ZLS 83 C

7ZLU 8 A
7ZLU 8 C

17ZLZ 55

stal szlachetna-design

stal szlachetna

stal szlachetna

stal szlachetna

Aluminium-design
chromowane

design aluminiowy
chromowana

30 W



Sz
er

.m
m

Artykuł

Ne
ut

ra
ln

y

niskowoltowe oczka halogenowe, Oczko, Lampki wysięgnikowe, akcesoria do
lamp

niskowoltowe oczka halogenowe, Oczko

Oczko halogenowe podszafkowe design w oprawie
kwadratowej
gł. 160 mm,
z przeźroczystym oczkiem halogenowym i elementem świetlnym
12 V / 20 W,
płytka lampki z prawdziwego szkła,
kabel podłączeniowy 1800 mm

Podłączenie do zasilania elektrycznego tylko przez transformator.

160

Lampki wysiêgnikowe

Lampka wysięgnikowa stylizowana Nostalgie
z białym szkłem
gł. 335 mm, wys. 165 mm
żarówką halogenową 12 V / 20 W
kabel podłączeniowy 2000 mm

Podłączenie do zasilania elektrycznego tylko przez transformator.

Lampki wysiêgnikowe

Pasmo świetlne z lampkami ledowymi “białymi”
do montażu w szafkach lub pod szafkami, z taśmą samoprzylepną
o szer. 10 mm, możliwość skrócenia co 50 mm, pasma można
przykleić równolegle obok siebie, w komplecie z przewodem
podłączeniowym o dł. 1600 mm
do zastosowania np. jako oświetlenie cokołu, max. 9000 mm,
możliwe z zasilaczem ZLZ 55.

zimne światło

Nie planować pod zmywarką do naczyń, schowkiem w cokole itp.
Możliwość podłączenia tylko przez odpowiedni zasilacz ZLZ 55.

akcesoria do lamp

Transformator elektroniczny płaski
do lamp niskowoltowych 
wys. ok. 30 mm, gł. ok. 40 mm 
z przewodem 3000 mm w komplecie z eurowtykiem 
12 V / 60 VA do podłączenia:
lamp 1-3 x 20 W lub 1-6 x 10 W

Ze względu na zakłócenia w sieci, przewód między lampą
a transformatorem nie może być dłuższy niż 2000 mm.

40

Transformator elektroniczny  płaski
do lamp niskowoltowych, wys. ok. 18 mm, gł. ok. 45 mm,
z przewodem 3000 mm w komplecie z eurowtykiem,
12 V / 60-105 VA do podłączenia lamp 1-5 x 20 W lub

Ze względu na zakłócenia w sieci, przewód między lampą
a transformatorem nie może być dłuższy niż 2000 mm.

45

akcesoria do lamp

Wyłącznik radiowy
do pierwotnego w(y)łączania napięcia do 230 V, składa się z
nadajnika i odbiornika, nadajnik w wersji wpuszczanej
(otwór śred. 35 mm) lub zewnętrznej, możliwość sterowania
wszystkimi systemami oświetleniowymi

akcesoria do lamp

Wyłącznik
do podłączenia maks. 230 V
kabel zasilający z wtyczką z zestykiem ochronnym,
kabel podłączeniowy ze złączem wtykowym Wieland 
Do pierwotnego przełączania lampek
ze złączem wtykowym Wieland

Pasuje do artykułów ze złączem wtykowym Wieland

1800

9.11

9ZLZ 7

19ZLZ 49

12ZLZ 1051

11ZLZ 601

70ZL 240
39ZL 120

18ZLA 12 W

31ZLU 16

dł. 2400 mm
dł. 1200 mm

kolor cynowy
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akcesoria do lamp

akcesoria do lamp

Zasilacz do oświetlenia ledowego
Do podłączenia oświetlenia ledowego: ZLI 603 A, ZLI 903 A,
ZLI 186 A, ZL 55 C, ZL 120, ZL 240, ZL 181
napięcie pierwotne 230V~/ 50 Hz, wtórne 12 V~/ 2,5 A,
z 6-krotnym rozdzielaczem i kablem o dł. 2000 mm,
przewód sieciowy 2000 mm z eurowtykiem

akcesoria do lamp

Transformator z rdzeniem żelaznym
do lampek diodowych ZLI 35 T
wys. 48 mm, głębokość 80 mm
przewód zasilający 3000 mm z eurowtykiem
12 V/ 20 VA z rozdzielaczem 6-krotnym

55

akcesoria do lamp

Wyłącznik
do podłączenia maks. 230 V
kabel zasilający i kabel podłączeniowy z eurowtykiem 
i eurogniazdem wtykowym o długości 1500 mm 
Do pierwotnego włączania żarówek niskowoltowych
lub energooszczędynch

1500

akcesoria do lamp

Kabel zasilający
ze złączem wtykowym Wieland i wtyczką z zestykiem ochronnym

pasuje do artykułów ze złączem wtykowym Wieland

akcesoria do lamp

Kabel podłączeniowy
ze złączem wtykowym Wieland

pasuje do artykułów ze złączem wtykowym Wieland

akcesoria do lamp

Przedłużacz do lamp niskowoltowych
z wtyczką i gniazdem wtykowym

W połączeniu z przedłużaczem nie planować żadnych
transformatorów elektronicznych!

akcesoria do lamp

Listwa wielogniazdowa
do zabudowy w szafkach nadstawkowych i szafkach wnękowych,
kształt trójkątny 85 x 85 mm,
z czterema gniazdami,
kabel zasilający 2000 mm z wtyczką z zestykiem ochronnym.

320

akcesoria do lamp

Listwa 3-gniazdowa
do montażu narożnego.
3 gniazda ze stykiem ochronnym 230 V/16 A
przewód zasilający 3000 mm z wtyczką z zestykiem ochronnym

Długość boku 200 mm 

9.12

19ZLZ 20 E

28ZLZ 38 A

2ZLZ 180

7ZLZ 2001
4ZLZ 50

7ZLZ 200

7ZLZ 8

8ZLZ 201

17ZLZ 55

stal szlachetna

aluminium-design

dł. 1800 mm

dł. 2000 mm
dł. 500 mm

dł. 2000 mm

20 W

30 W
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Zlewozmywak do zabudowy do szafki o szer. min. 300 mm, Zlewozmywak do
zabudowy do szafki o szer. min. 450 mm

Zlewozmywak do zabudowy do szafki o szer. min. 300 mm

Zlewozmywak do zabudowy
gł. 435 mm
1 komora 240 x 340 mm
bez ociekacza
specjalne połączenie odpływu z zaworem
zatyczkowym
wycięcie 300 x 415 mm
min. szerokość zabudowy 250 mm
(szafka pod zlewozmywak  30 cm)

320

Zlewozmywak do zabudowy do szafki o szer. min. 450 mm

Zlewozmywak do zabudowy
gł. 435 mm
1 komora 360 x 355 mm
bez ociekacza
specjalne połączenie odpływu z zaworem
zatyczkowym
wycięcie 435 x 415 mm
promień zaokrąglenia 20 mm
min. szerokość zabudowy 380 mm
(szafka pod zlewozmywak  45 cm)

455

Zlewozmywak do zabudowy do szafki o szer. min. 450 mm

Zlewozmywak do zabudowy
gł. 435 mm
1 komora 360 x 355 mm
żłobkowany ociekacz z przelewem
specjalne połączenie odpływu z zaworem
zatyczkowym
wycięcie 760 x 415 mm
min. szerokość zabudowy 400 mm
(szafka pod zlewozmywak 45 cm)

780

9.13

23ZS 78 E

25ZS 45 E

34ZS 32 E

stal szlachetna

stal szlachetna

stal szlachetna
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Zlewozmywak do zabudowy do szafki o szer. min. 450 mm

Zlewozmywak do zabudowy do szafki o szer. min. 450 mm

Zlewozmywak do zabudowy
gł. 435 mm
1 komora 370 x 340 mm
żłobkowany ociekacz z przelewem
specjalne połączenie odpływu z zaworem
zatyczkowym
wycięcie 840 x 415 mm
min. szerokość zabudowy 405 mm
(szafka pod zlewozmywak 45 cm)

860

Zlewozmywak do zabudowy do szafki o szer. min. 450 mm

Zlewozmywak do zabudowy
Franke
gł. 500 mm
1 komora 345 x 395 mm
żłobkowany ociekacz
Ze specjalnym podłączeniem odpływu
i zaworem mimośrodowym z sitkiem.
wycięcie 840 x 480 mm
promień zaokrąglenia 22 mm
min. szerokość zabudowy 410 mm
(szafka pod zlewozmywak 45 cm)

860

Zlewozmywak do zabudowy do szafki o szer. min. 450 mm

Akcesoria:

9.14

27ZSZ 20 W

26ZSZ 10 E

53ZS 864 E

19ZS 86 E

Deska kuchenna,
tw. szt. białe

Koszyk na
naczynia,

stal szlachetna

stal szlachetna

stal szlachetna
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Zlewozmywak do zabudowy do szafki o szer. min. 450 mm

Zlewozmywak do zabudowy do szafki o szer. min. 450 mm

Zlewozmywak do zabudowy
Franke
gł. 475 mm
1 komora 400 x 350 mm
żłobkowany ociekacz z przelewem
ze specjalnym połączeniem odpływu
z zaworem zatyczkowym z sitkiem
wycięcie 760 x 455 mm
min. szerokość zabudowy 390 mm
(szafka pod zlewozmywak 45 cm)

780

Zlewozmywak do zabudowy do szafki o szer. min. 450 mm

Akcesoria:

9.15

24ZSZ 45 W

52ZS 780 E

Deska kuchenna,
tw. szt. białe

stal szlachetna
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Zlewozmywak do zabudowy do szafki o szer. min. 450 mm

Zlewozmywak do zabudowy do szafki o szer. min. 450 mm

Zlewozmywak do zabudowy
Franke
gł. 435 mm
1 komora 400 x 355 mm
z zaworem zatyczkowym
wycięcie 760 x 415 mm
promień zaokrąglenia 35 mm
min. szerokość zabudowy 418 mm
(szafka pod zlewozmywak 45 cm)

780

Zlewozmywak do zabudowy do szafki o szer. min. 450 mm

Komplet zlewozmywak do
zabudowy Franke
jak wyżej, lecz w komplecie z zestawem
wyposażenia w kolorze jasnoszarym
(deska stojaka, komora ociekowa, stojak
na talerze)
+ bateria stojąca wysokociśnieniowa,
chrom

780

9.16

79ZS 783 E

38ZS 782 E

stal szlachetna

stal szlachetna
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Zlewozmywak do zabudowy do szafki o szer. min. 450 mm

Zlewozmywak do zabudowy do szafki o szer. min. 450 mm

Zlewozmywak do zabudowy
Franke
z płaską krawędzią do zabudowy Slim Top
gł. 500 mm
1 komora 360 x 420 mm
ze specjalnym podłączeniem odpływu
i z zaworem mimośrodowym z sitkiem
wycięcie 850 x 490 mm
promień zaokrąglenia 25 mm
min. szerokość zabudowy 418 mm
(szafka pod zlewozmywak 45 cm)

860

9.17

118ZS 8650 Estal szlachetna
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Zlewozmywak do zabudowy do szafki o szer. min. 450 mm

Zlewozmywak do zabudowy do szafki o szer. min. 450 mm

Zlewozmywak do zabudowy
Franke
Kompozyt mineralny (Fragranit)
gł. 475 mm
1 komora 400 x 350 mm
żłobkowany ociekacz z przelewem
ze specjalnym podłączeniem odpływu
z zaworem zatyczkowym z sitkiem
wycięcie 760 x 455 mm
promień zaokrąglenia 22 mm
min. szerokość zabudowy 410 mm
(szafka pod zlewozmywak 45 cm)

780

780

780

Zlewozmywak do zabudowy do szafki o szer. min. 450 mm

Zlewozmywak do zabudowy
Franke
gł. 500 mm
1 komora 345 x 395 mm
1 pojemnik na odpadki
z wkładką ociekową ze stali szlachetnej
żłobkowany ociekacz
otwór na baterię mieszakową
i zawór mimośrodowy 
ze specjalnym podłączeniem odpływu
i zaworem mimośrodowym z sitkiem
wycięcie 945 x 480 mm
promień zaokrąglenia 22 mm 
min. szerokość zabudowy 405 mm
(szafka pod zlewozmywak 45 cm)

965

Zlewozmywak do zabudowy do szafki o szer. min. 450 mm

Akcesoria:

9.18

27ZSZ 20 W

26ZSZ 10 E

75ZS 965 E

96ZSF 780 SF

96ZSF 780 GG

96ZSF 780 BG

Deska kuchenna,
tw. szt. białe

Koszyk na
naczynia,

stal szlachetna

stal szlachetna

łupek grafitowy

szary kamień

beżowy
kropkowany
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Zlewozmywak do zabudowy do szafki o szer. min. 450 mm

Zlewozmywak do zabudowy do szafki o szer. min. 450 mm

Zlewozmywak do zabudowy
Franke
gł. 500 mm
1 komora 345 x 395 mm
1 pojemnik na odpadki
(bez wkładki ociekowej)
żłobkowany ociekacz
Ze specjalnym podłączeniem odpływu
i zaworem zatyczkowym z sitkiem.
wycięcie 948 x 480 mm
promień zaokrąglenia 22 mm
min. szerokość zabudowy 400 mm
(szafka pod zlewozmywak 45 cm)

965

Zlewozmywak do zabudowy do szafki o szer. min. 450 mm

Akcesoria:

Zlewozmywak do zabudowy do szafki o szer. min. 450 mm

Zlewozmywak do zabudowy
Franke
gł. 510 mm
1 komora 340 x 355 x 145 mm
mały ociekacz
z zaworem zatyczkowym 1 1/2”
wycięcie 560 x 490 mm
min. szerokość zabudowy 360 mm
(szafka pod zlewozmywak 45 cm)

580

9.19

36ZS 58 E

23ZSZ 36 E

27ZSZ 20 W

26ZSZ 10 E

58ZS 97 E

stal szlachetna

Pojemnik na
odpadki,

stal szlachetna

Deska kuchenna,
tw. szt. białe

Koszyk na
naczynia,

stal szlachetna

stal szlachetna
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Zlewozmywak do zabudowy do szafki o szer. min. 450 mm

Zlewozmywak do zabudowy do szafki o szer. min. 450 mm

Zlewozmywak do zabudowy Rieber
gł. 500 mm
1 komora 420 x 340 mm
Z zaworem zatyczkowym z sitkiem 3 1/2”,
uruchamianym ręcznie
wycięcie 840 x 480 mm
promień zaokrąglenia 28 mm
min. szerokość zabudowy 365 mm
(szafka pod zlewozmywak  45 cm)

860

Zlewozmywak do zabudowy do szafki o szer. min. 450 mm

Akcesoria:

Zlewozmywak do zabudowy do szafki o szer. min. 450 mm

Rieber Waterstation basic
gł. 500 mm
1 komora 305 x 380 mm
z zaworem mimośrodowym
z sitkiem Mit 1 1/2”
wycięcie 760 x 490 mm
promień zaokrąglenia 4 mm
min. szerokość zabudowy 414 mm
(szafka pod zlewozmywak  45 cm)

780

9.20

60ZS 781 E

36ZSZ 21 W

57ZS 8615 E

stal szlachetna

Deska kuchenna,
tw. szt. białe

stal szlachetna
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Zlewozmywak do zabudowy do szafki o szer. min. 450 mm

Zlewozmywak do zabudowy do szafki o szer. min. 450 mm

Zlewozmywak do zabudowy
Franke
gł. 510 mm
1 komora 360 x 420 x 180 mm
(bez wkładki ociekowej)
żłobkowany ociekacz
ze specjalnym podłączeniem odpływu
i zaworem mimośrodowym z sitkiem
wycięcie 923 x 493 mm
promień zaokrąglenia 20 mm
min. szerokość zabudowy 400 mm
(szafka pod zlewozmywak 45 cm)

940

Zlewozmywak do zabudowy do szafki o szer. min. 450 mm

Zlewozmywak do zabudowy Rieber 

gł. 500 mm
1 komora 420 x 340 mm
z zaworem zatyczkowym z sitkiem 3 1/2”,
uruchamianym ręcznie
wycięcie 840 x 480 mm
promień zaokrąglenia 28 mm
min. szerokość zabudowy 375 mm
(szafka pod zlewozmywak 45 cm)

860

Zlewozmywak do zabudowy do szafki o szer. min. 450 mm

Akcesoria:

9.21

14ZSZ 46 E

36ZSZ 21 W

80ZS 8617 E

86ZS 940 E

Pojemnik na
odpadki,

stal szlachetna

Deska kuchenna,
tw. szt. białe

stal szlachetna

stal szlachetna
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Zlewozmywak do zabudowy do szafki o szer. min. 500 mm, zlewozmywak do
zabudowy do szafki o szer. min. 600 mm

Zlewozmywak do zabudowy do szafki o szer. min. 500 mm

Zlewozmywak do zabudowy
Franke
gł. 500 mm
1 komora 430 x 295 mm
1 pojemnik na odpadki
z wkładką ociekową ze stali szlachetnej
żłobkowany ociekacz
otwór na baterię mieszakową i zawór
mimośrodowy
Ze specjalnym podłączeniem odpływu
i zaworem mimośrodowym z sitkiem.
wycięcie 840 x 480 mm
min. szerokość zabudowy 430 mm
(szafka pod zlewozmywak 50 cm)

860

zlewozmywak do zabudowy do szafki o szer. min. 600 mm

Zlewozmywak do zabudowy
Franke
gł. 500 mm
1 komora 345 x 395 x 160 mm
1 mała komora 170 x 315 x 80 mm
z wkładką ociekową ze stali szlachetnej
żłobkowany ociekacz
ze specjalnym podłączeniem odpływu
i zaworem mimośrodowym z sitkiem.
wycięcie 945 x 480 mm
promień zaokrąglenia 22 mm
min. szer. zabudowy 555 mm
(szafka pod zlewozmywak 60 cm)

965

zlewozmywak do zabudowy do szafki o szer. min. 600 mm

Akcesoria:

9.22

27ZSZ 20 W

26ZSZ 10 E

86ZS 975 E

103ZS 869 E

Deska kuchenna,
tw. szt. białe

Koszyk na
naczynia,

stal szlachetna

stal szlachetna

stal szlachetna
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zlewozmywak do zabudowy do szafki o szer. min. 600 mm

zlewozmywak do zabudowy do szafki o szer. min. 600 mm

Zlewozmywak do zabudowy
Franke
gł. 500 mm
1 komora 345 x 395 mm
1 mała komora 170 x 320 mm
żłobkowany ociekacz
ze specjalnym podłączeniem odpływu
i 2 x zaworem zatyczkowym z sitkiem
wycięcie 948 x 483 mm
promień zaokrąglenia 22 mm
min. szerokość zabudowy 555 mm
(szafka pod zlewozmywak 60 cm)

965

zlewozmywak do zabudowy do szafki o szer. min. 600 mm

Akcesoria:

zlewozmywak do zabudowy do szafki o szer. min. 600 mm

Zlewozmywak do zabudowy
Franke
gł. 510 mm
1 komora 360 x 420 x 180 mm
1 mała komora 170 x 320 x 130 mm
z wkładką ociekową ze stali szlachetnej
żłobkowany ociekacz
ze specjalnym podłączeniem odpływu
i zaworem mimośrodowym z sitkiem.
wycięcie 1013 x 493 mm
promień zaokrąglenia 20 mm
min. szer. zabudowy 555 mm
(szafka pod zlewozmywak 60 cm)

1030

9.23

110ZS 1030 E

24ZSZ 35 E

27ZSZ 20 W

26ZSZ 10 E

66ZS 973 E

stal szlachetna

Wkładka
ociekowa,

stal szlachetna

Deska kuchenna,
tw. szt. białe

Koszyk na
naczynia,

stal szlachetna

stal szlachetna
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Zlewozmywak do zabudowy do szafki pod zlewozmywak o szer. min. 800 mm

Zlewozmywak do zabudowy do szafki pod zlewozmywak o szer. min. 800 mm

Zlewozmywak do zabudowy
gł. 475 mm
2 komory 335 x 395 mm
żłobkowany ociekacz z przelewem
ze specjalnym podłączeniem odpływu
z zaworem zatyczkowym 3,5” z sitkiem
wycięcie 1140 x 455 mm
min. szerokość zabudowy 750 mm
(szafka pod zlewozmywak 80 cm)
prawo- i lewostronna

1200

Zlewozmywak do zabudowy do szafki pod zlewozmywak o szer. min. 800 mm

Zlewozmywak do zabudowy
gł. 435 mm
2 komory 340 x 355 mm
Ze specjalnym podłączeniem odpływu.
wycięcie 760 x 415 mm
promień zaokrąglenia 20 mm
min. szerokość zabudowy 710 mm
(szafka pod zlewozmywak min. 80 cm)

780

9.24

41ZS 278 E

88ZS 2102 E

stal szlachetna

stal szlachetna
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Zlewozmywaki okrągłe do zabudowy

Zlewozmywaki okr¹g³e do zabudowy

Zlewozmywak okrągły do
zabudowy Franke
gł. 430 mm
średnica wewnętrzna 380 mm
Ze specjalnym podłączeniem odpływu
i zaworem zatyczkowym.
średnica wycięcia 414 mm
(szafka pod zlewozmywak 45 cm)

453

Zlewozmywaki okr¹g³e do zabudowy

Akcesoria:

Zlewozmywaki okr¹g³e do zabudowy

Komplet zlewozmywaków
okrągłych do zabudowych
gł. 430 mm
średnica wewnętrzna 380 mm
Ze specjalnym podłączeniem odpływu
i zaworem zatyczkowym.
średnica wycięcia 414 mm
(szafka pod zlewozmywak 60 cm)

453

Zlewozmywaki okr¹g³e do zabudowy

Akcesoria:

9.25

25ZSZ 55 C

21ZSZ 54

35ZS 456 E

25ZSZ 55 C

21ZSZ 54

25ZS 455 E

Kosz na
naczynia,

chromowany

Deska do
krojenia,

lite drewno

stal szlachetna

Kosz na
naczynia,

chromowany

Deska do
krojenia,

lite drewno

stal szlachetna
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Zlewozmywaki okrągłe do zabudowy

Zlewozmywaki okr¹g³e do zabudowy

Zlewozmywak okrągły do
zabudowy Franke
gł. 510 mm
1 komora z miejscem na baterię
średnica wewnętrzna 410 mm
Ze specjalnym podłączeniem odpływu
i zaworem zatyczkowym z sitkiem
średnica wycięcia 490 mm
(szafka pod zlewozmywak 45 cm)

515

Zlewozmywaki okr¹g³e do zabudowy

Akcesoria:

Zlewozmywaki okr¹g³e do zabudowy

Zlewozmywak okrągły do
zabudowy Franke z ociekaczem
gł. 500 mm
1 komora ze średnicą wewnętrzną
410 mm 
żłobkowany ociekacz 
Ze specjalnym podłączeniem odpływu
i zaworem zatyczkowym.
Wycięcie blatu wg szablonu przez
użytkownika.
Min. szerokość zabudowy 410 mm
(szafka pod zlewozmywak 45 cm)

770

Zlewozmywaki okr¹g³e do zabudowy

Akcesoria:

9.26

33ZSZ 23 W

52ZS 77 E

33ZSZ 23 W

34ZS 51 E

Deska kuchenna,
tw. szt. białe

stal szlachetna

Deska kuchenna,
tw. szt. białe

stal szlachetna
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Zlewozmywaki okrągłe do zabudowy

Zlewozmywaki okr¹g³e do zabudowy

Zlewozmywak do zabudowy
Franke
gł. 500 mm
1 komora ze średnicą wewnętrzną
410 mm 
żłobkowany ociekacz 
Ze specjalnym podłączeniem odpływu
i zaworem zatyczkowym z sitkiem
Wycięcie blatu wg szablonu przez
użytkownika.
Min. szerokość zabudowy 555 mm
(szafka pod zlewozmywak 60 cm)

770

Zlewozmywaki okr¹g³e do zabudowy

Zlewozmywak okrągły do
zabudowy Rieber z ociekaczem
gł. 515 mm
1 komora ze średnicą wewnętrzną
385 mm 
żłobkowany ociekacz
Otwór na baterię mieszakową i zawór
mimośrodowy.
Ze specjalnym podłączeniem odpływu
i zaworem mimośrodowym z sitkiem.
Wycięcie blatu wg szablonu przez
użytkownika.
min. szerokość zabudowy 390 mm
(szafka pod zlewozmywak 45 cm)

860

860

9.27

126ZS 862 E

126ZS 861 E

55ZS 771 E

stal szlachetna,
komora prawa

stal szlachetna,
komora lewa

stal szlachetna
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Zlewozmywaki narożne do zabudowy, akcesoria do zlewozmywaków

Zlewozmywaki naro¿ne do zabudowy

Zlewozmywak narożny do
zabudowy Franke
gł. 503 mm
1 komora 290 x 420 mm
1 pojemnik na odpadki
z wkładką ociekową z tw. szt.
żłobkowane ociekacze
Ze specjalnym podłączeniem odpływu
i zaworem zatyczkowym.
Wycięcie blatu wg szablonu przez
użytkownika.
min. szerokość zabudowy 430 mm
Zabudowa w narożnej szafce pod
zlewozmywak
1050 x 1050 mm lub 900 x 900 mm

960

Zlewozmywaki naro¿ne do zabudowy

Zlewozmywak narożny do
zabudowy Franke
gł. 500
1 komora 400 x 380 mm
1 mała komora 190 x 245 mm 
z wkładką ze stali szlachetnej
żłobkowany ociekacz 
Ze specjalnym podłączeniem odpływu
i 2 x zawór zatyczkowy z sitkiem.
Wycięcie blatu wg szablonu przez
użytkownika.
Zabudowa w narożnej szafce pod
zlewozmywak
1050 x 1050 mm lub 900 x 900 mm.

960

akcesoria do zlewozmywaków

Odpływ gotowy
pasuje do do wszystkich zlewozmywaków
z rurą odpływową śred. 50 mm 
i króćcem podłączeniowym do zmywarki

Konieczny przy zabudowie koszy na
śmieci.

akcesoria do zlewozmywaków

Pokrywa
do otworu na baterie mieszakowe

9.28

3ZSZ 2 C

7ZSZ 1 G

81ZS 96 E

93ZS 90 E

chromowana

tw. szt. kolor szary

stal szlachetna

stal szlachetna



Artykuł

Ne
ut

ra
ln

y

Baterie mieszakowe standardowe

Dwuuchwytowa bateria mieszakowa do
normalnego podłączenia
wysokociśnieniowa
obrotowa wylewka

Baterie mieszakowe standardowe

Stojąca bateria mieszakowa
wysokociśnieniowa
obrotowa wylewka
elastyczne przewody przyłączeniowe, system
szybkomontażowy
głowica mieszakowa wyposażona w uszczelki
ceramiczne

Baterie mieszakowe standardowe

Stojąca bateria mieszakowa
niskociśnieniowa
obrotowa wylewka
elastyczne przewody przyłączeniowe, system
szybkomontażowy
głowica mieszakowa wyposażona w uszczelki
ceramiczne

Baterie mieszakowe standardowe

Stojąca bateria mieszakowa
wysokociśnieniowa
obrotowa wylewka
głowica mieszakowa wyposażona w uszczelki
ceramiczne
elastyczne przewody przyłączeniowe, system
szybkomontażowy
zawór przyłączeniowy zwrotny

Baterie mieszakowe standardowe

Bateria mieszakowa
wysokociśnieniowa
elastyczna obrotowa wylewka
elastyczne przewody przyłączeniowe, system
szybkomontażowy
głowica mieszakowa wyposażona w uszczelki
ceramiczne
wyciągana wylewka prysznicowa
możliwość przełączania jednolitego strumienia wody
na natrysk

Baterie mieszakowe standardowe

Stojąca bateria mieszakowa
wysokociśnieniowa
elastyczna obrotowa wylewka
elastyczne przewody przyłączeniowe, system
szybkomontażowy
głowica mieszakowa wyposażona w uszczelki
ceramiczne
wyciągana wylewka prysznicowa
możliwość przełączania jednolitego strumienia wody
na natrysk

Baterie mieszakowe standardowe

9.29

29ZM 73 C

37ZM 400 C

39ZM 600 C

32ZMN 100 C

24ZM 100 C

11ZM 40 C

chromowana

chromowana

chromowana

chromowana

chromowana

chromowana
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Baterie mieszakowe standardowe, baterie mieszakowe design, Wysokogatunkowe
baterie mieszakowe firmy Kludi

Stojąca bateria mieszakowa
wysokociśnieniowa
obrotowa wylewka
elastyczne przewody przyłączeniowe, system
szybkomontażowy
głowica mieszakowa wyposażona w uszczelki
ceramiczne

Baterie mieszakowe standardowe

Stojąca bateria mieszakowa
wysokociśnieniowa
obrotowa wylewka
elastyczne przewody przyłączeniowe, system
szybkomontażowy
głowica mieszakowa wyposażona w uszczelki
ceramiczne

baterie mieszakowe design

Stojąca bateria mieszakowa
wysokociśnieniowa
obrotowa wylewka
elastyczne przewody przyłączeniowe, system
szybkomontażowy
głowica mieszakowa wyposażona w uszczelki
ceramiczne

baterie mieszakowe design

Stojąca bateria mieszakowa
wysokociśnieniowa
obrotowa wylewka
elastyczne przewody przyłączeniowe, system
szybkomontażowy
głowica mieszakowa wyposażona w uszczelki
ceramiczne

baterie mieszakowe design

Stojąca bateria mieszakowa
wysokociśnieniowa
obrotowa wylewka
elastyczne przewody przyłączeniowe, system
szybkomontażowy
głowica mieszakowa wyposażona w uszczelki
ceramiczne

baterie mieszakowe design

Stojąca bateria mieszakowa KLUDI
wysokociśnieniowa
ceramiczna głowica termostatyczna z ogranicznikiem
temperatury
obrotowa wylewka
elastyczne przewody przyłączeniowe, system
szybkomontażowy
korpus z litego metalu

Wysokogatunkowe baterie mieszakowe firmy Kludi

Stojąca bateria mieszakowa KLUDI
niskociśnieniowa
ceramiczna głowica termostatyczna i ogranicznik
temperatury
obrotowa wylewka
elastyczne przewody przyłączeniowe, system
szybkomontażowy

Wysokogatunkowe baterie mieszakowe firmy Kludi

Stojąca bateria mieszakowa KLUDI
wysokociśnieniowa
ceramiczna głowica termostatyczna z ogranicznikiem
temperatury
obrotowa wylewka
elastyczne przewody przyłączeniowe, system
szybkomontażowy
korpus z litego metalu

Wysokogatunkowe baterie mieszakowe firmy Kludi

9.30

52ZM 48 C

54ZMN 2 C

38ZM 2 C

25ZM 70 E
22ZM 70 C

46ZM 62 C

25ZM 69 E
22ZM 69 C

43ZM 450 C

18ZM 68 C

chromowana

chromowana

chromowana

w kolorze stali
szlachetnej

chromowana

chromowana

w kolorze stali
szlachetnej

chromowana

chromowana

chromowana
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Wysokogatunkowe baterie mieszakowe firmy Kludi

Stojąca bateria mieszakowa KLUDI
wysokociśnieniowa
ceramiczna głowica termostatyczna z ogranicznikiem
temperatury
obrotowa wylewka
elastyczne przewody przyłączeniowe, system
szybkomontażowy
głowica mieszakowa wyposażona w uszczelki
ceramiczneWysokogatunkowe baterie mieszakowe firmy Kludi

Stojąca bateria mieszakowa KLUDI
wysokociśnieniowa
ceramiczna głowica termostatyczna z ogranicznikiem
temperatury
obrotowa wylewka
korpus z litego metalu z wyciąganą wylewką
prysznicową
możliwość przełączania jednolitego strumienia wody
na natryskWysokogatunkowe baterie mieszakowe firmy Kludi

Stojąca bateria mieszakowa KLUDI
wysokociśnieniowa
do  montażu przed oknem (złącze bagnetowe)
ceramiczna głowica termostatyczna i ogranicznikiem
temperatury
obrotowa wylewka
elastyczne przewody przyłączeniowe, system
szybkomontażowy
korpus z litego metaluWysokogatunkowe baterie mieszakowe firmy Kludi

9.31

85ZM 54 C

84ZM 58 C

57ZM 61 C

chromowana

chromowana

chromowana
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Kosz na śmieci

Kosz na œmieci

Pojemnik na odpady
Pojemnik ze stali nierdzewnej z koszem wyjmowanym z tw. szt.
Pojemność: 13 litrów
do dodatkowego montażu w szafce pod zlewozmywak
od szer. 40 cm
min. wys. zabudowy 400 mm

wys. 380 mm, gł. 290 mm, śred. 270 mm

355

Kosz na œmieci

Pojemnik na odpady
1 pojemnik ze stali nierdzewnej z koszem wyjmowanym z tw. szt.
pojemność: 18 litrów
1 pojemnik z tw. szt.
pojemność: 5 litrów
do dodatkowego montażu w szafce pod zlewozmywak
od szer. 45 cm
gł. 400 mm
min. wys. zabudowy 450 mm

380

Kosz na œmieci

Sortownik na odpady
z 2 pojemnikami z tw. szt.
pojemność: 2 x 15 litrów
zabudowa w szafkach o szer. od 30 cm

wys. 455 mm, gł. 505 mm

262

Kosz na œmieci

System sortowania odpadów
do zabudowy w szafce pod zlewozmywak o szer. powyżej 40-tki
1 pojemnik o poj. 18 l
2 pojemniki o poj. 8,5 l
1 pokrywa pojemnika
pojemniki z pełnym wysuwem na prowadnicy

346

Kosz na œmieci

System sortowania odpadów
do zabudowy w szafce pod zlewozmywak o szer. powyżej 50-tki
2 pojemniki o poj.15 l
montaż na spodzie szafki
pojemniki z pełnym wysuwem na prowadnicy
wys. 320 mm, gł. 320 mm

455

Kosz na œmieci

Systemy sortowania odpadów XXM kompletne
do szuflad z wysokim frontem o szer. powyżej 90-tki
składa się z:
uchwyt do pojemników metalowy lakierowany proszkowo
2 pojemniki 14 l, szare
1 pokrywa pojemnika, szara
1 przenośny pojemnik uniwersalny 4 l, biały
1 zintegrowany zestaw szufelka-zmiotka, czerwony
2 pojemniki na przybory kuchenne, szare
5 wkładów do indywidualnego podziału, szare
wys. 255 mm, gł. 474 mm

855

9.32

95ZA 90 4 SG

39ZA 502 G

40ZA 401

31ZA 30

27ZA 451

12ZA 40

Uchwyt do pojemników
srebrzysto-szary
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Nogi podporowe, akcesoria do blatów roboczych

Nogi podporowe

Noga podporowa do blatu stołu dostawianego
o regulowanej wysokości od 700 do 830 mm 
rurka stalowa, średnica: 60 mm

Nogi podporowe

Noga podporowa do blatu stołu dostawianego
o regulowanej wysokości od 815 do 945 mm 
rurka stalowa, średnica: 60 mm

Nogi podporowe

Noga podporowa do blatu stołu dostawianego
wys. 1083 mm, śred. 45 mm
o regulowanej wysokości + 10 mm

Nogi podporowe

Konsola do płyt barku
wys. 180 mm, gł. 345 mm
maks. odstęp: 900 mm

Nogi podporowe

Konsola barku
wys. 220 mm
gł. górnego zamocowania 250 mm
gł. dolnego zamocowania 175 mm
obciążenie: max. 50 kg

Nogi podporowe

Konsola do płyt barku
wys. 145 mm, śred. 45 mm
w komplecie ze śrubą mocującą i płytką do przykręcenia

akcesoria do blatów roboczych

Konsola
Do stabilizacji rozwiązań z barkiem i stołem
śred. 45 mm, 230 x 230 mm

Tylko do łączenia wolnostojących paneli okalających z blatami
roboczymi.

akcesoria do blatów roboczych

Kratka wentylacyjna do blatów
gł. 85 mm 
wycięcie: 440 x 71 mm 
tworzywo sztuczne do montażu w blatach roboczych nad
kaloryferami, chłodziarkami podblatowymi i chłodziarkami
do zabudowy w szafkach bocznych o siatce wymiarów

447

9.33

3ZV 1 A

18ZF 45 CM

20ZF 145 CM

15ZF 22 CM

21ZF 18 CM

35ZF 108 A

10ZF 83 CM

8ZF 70 CM

matowe aluminium

chromowana matowa

eloksalowane aluminium 

chromowana matowa

chromowana matowa

eloksalowane aluminium 

chromowana matowa

chromowana matowa
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Akcesoria do podsufitek i wieńców górnych

Akcesoria do podsufitek i wieñców górnych

Drążek montażowy
do zamocowania na suficie
dł. 660 mm, możliwość skrócenia
dla każdej pozycji zawieszenia potrzebne 2 sztuki

9.34

21ZF 66 Cchromowany
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Wyposażenie wnęk

Wyposa¿enie wnêk

Wspornik do półek
do półek regałów, półek szklanych,
blatów roboczych o grubości 50 mm

dostępny w kompletach po 2 sztuki

dł. do 600 mm: 1 komplet
dł. do 1000 mm: 2 komplety
dł. powyżej 1000 mm: 3 komplety

Wys. 104-146 mm, gł. 78 mm
Odległość półki od ściany: 6,5 mm

Możlwość regulacji dla grubości materiałów
od 8 mm do 50 mm
Maksymalna głębokość półki: 320 mm
Łączne dopuszczalne obciążenie na wspornik: 8 kg
(łącznie z wagą półki)

30

Wyposa¿enie wnêk

Półka szklana
Szkło przeźroczyste
Pasuje do wspornika do półek (ZN 850 CM)
grubość: 8 mm, gł. 200 mm

Wspornik do półek zamówić osobno

495
595

Wyposa¿enie wnêk

Zestaw do paneli ściennych
składa się z:
2 rurki 16 mm śred., dł. 600 mm
4 zaślepki listwy modern 16 mm śred.
4 wsporniki ścienne 16 mm, odstęp od ściany 50 mm
zestaw haków z 5 hakami
1 mufa łączeniowa

Wyposa¿enie wnêk

Koszyk do zawieszenia
wys. 60 mm, gł. 120 mm

450

Wyposa¿enie wnêk

Półka na książki kuchenne
wys. 200 mm, gł. 220 mm

353

Wyposa¿enie wnêk

Uchwyt do ręczników papierowych
wys. 100 mm, gł. 130 mm

282

9.35

7ZNZ 112 C

12ZNZ 110 C

6ZNZ 17 C

20ZNS 10 C

3ZNG 595
3ZNG 495

7ZN 850 CM

chromowany

chromowana

chromowany

chromowana

chromowany matowy
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System wywiewny

System wywiewny

Zestaw wywiewny do przyłącza wywiewnika
śred. 100 mm
biały
składa się z:
2 kanałów płaskich o dł. 1000 mm
1 łącznika jako elementu pośredniego
1 kolanka przyłączeniowego z przewodem spiralnym
o dł. 1000 mm
1 kształtki przejściowej jako przyłącza do skrzynki murowej
1 skrzynki murowej okrągłej

System wywiewny

Kanał płaski
dł. 1000 mm, wys. 59 mm 
do przyłącza wywiewnika o śred. 100 mm

114
150

System wywiewny

Łącznik do systemu płaskich rur kanałowych
biały do podłączenia i / lub przedłużenia

System wywiewny

Systemowy wąż elastyczny
z 2 opaskami zaciskowymi 
dł. 1000 mm
śred. 125 mm

System wywiewny

Kolanko przyłączeniowe z systemem rurowym 100
biały
rura 700 mm do ADF 601 W

System wywiewny

złączka redukcyjna
biały
kształtka przejściowa

System wywiewny

Skrzynki murowe do wylotu i wlotu powietrza
biały
z klapą zwrotną do wylotu powietrza
długość 500 mm
otwór w murze 200 x 130 mm
z adapterem do systemu kanałów płaskich 125

9.36

19ZD 18

2ZD 17
2ZD 16

6ZD 15

3ZD 14
3ZD 13

2ZD 12
2ZD 11

4ZD 10
4ZD 9

35ZDS 3
29ZDS 2
24ZDS 1

o Ă 150/125 mm
o Ă 100/125 mm

śred. 125 mm
śred. 100 mm

śred. 125 mm
śred. 100 mm

śred. 125 mm
śred. 100 mm

śred. 150 mm
śred. 125 mm
śred. 100 mm
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Pozostałe akcesoria

Pozosta³e akcesoria

Osłona cieplna do listew przyściennych
do przyklejenia
dł. 700 mm, wys. 30 mm

Pozosta³e akcesoria

Listwa ochronna
do kominów teleskopowych 
Montaż w wycięciu w wieńcu górnym
dł. 1050 mm

Pozosta³e akcesoria

Osłona cieplna
Do szafek dolnych z górną szufladą i umieszczoną nad nią
płytą grzewczą.
Do gł. szafek 560 mm. Służy jako ochrona przed dotykiem
i izolacja cieplna.

Powstaje odstęp ok. 20 mm do dolnej krawędzi blatu roboczego.
Podczas planowania i montażu należy koniecznie przestrzegać
odległości bezpieczeństwa podanych przez producenta urządzenia
elektrycznego!  W górnej szufladzie nie można zaplanować
drewnianych wkładów na sztućce z pojemnikami szklanymi / ze
stali szlachetnej. Nie można zaplanować w szafkach z
wyposażeniem Servosoft i w szafkach o
szerokości 800, 900, 1000 mm z dwiema górnymi szufladami!

417
467
567
767
867

Pozosta³e akcesoria

Listwy narożne chroniące przed oparami
dł. 326 mm 
wymiary boków 5 x 16 mm jako osłona krawędzi na 
narożach korpusów szafek wiszących nad płytami grzewczymi
w opakowaniu 2 sztuki

9.37

6ZV 326 CM

27ZV 90
26ZV 80
22ZV 60
24ZV 50
23ZV 45

1ZV 1022

9ZV 70 E

chromowane matowe

tw. szt. kolor szary

stal szlachetna
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10. Sprzęt AGD do zabudowy
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