
2
0
1
8

SWOJĄ 

KREATYWNOŚĆ

TWÓRZ
KSZTAŁTUJ
REALIZUJ



 Manufaktura Łomża to kolekcja oryginalnych i wyszukanych frontów, blatów i uchwytów meblowych. Nowoczesny park maszynowy 
pozwala nam na produkcję najwyższej jakości frontów akrylowych, ramiakowych oraz supermatów. W kolekcji posiadamy również unikalne 
fronty akrylowe i supermaty z rdzeniem wykonanym ze sklejki. Połączenie wysokiego połysku lub głębokiego matu z naturalnym pięknem 
drewna daje niesamowity efekt szlachetnego produktu. Nasze fronty akrylowe mają 10-krotnie zwiększoną odporność na zarysowania, mamy 
też możliwość oklejania frontów w technologii laserowej Laser Line. Aby utrzymać poziom designu naszych frontów przygotowaliśmy dla pań-
stwa kolekcję specjalnie wyselekcjonowanych włoskich uchwytów meblowych Damiano Latini, pojemników Praktika, blatów GetaCore oraz 
koszy cargo Inoxa Industrie.
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Nowe technologie dają nowe możliwości

Fronty AKRYLOWE - LASER LINE

 Proponujemy klientom technologie jutra - fronty wykonane w technologii lasero-
wej. Świadomość produktu, analiza potrzeb klientów oraz analiza rynku zaowocowały 
wdrożeniem najbardziej innowacyjnej metody zgrzewania obrzeży laserowych. Dzięki 
tej technologii  nowe fronty Laser Line cechują się ponad przeciętnymi walorami użytko-
wymi oraz pożądanym przez wszystkich minimalistycznym designem pozbawionym wad 
w postaci spoiny klejowej. Fronty Laser Line już dziś mogą być wykonane w najwyższej 
jakości połysku o zwiększonej odporności na zarysowania w ponad 30 kolorach.

bez kleju - innowacyjna metoda 
produkcji umożliwiająca całkowite 
wyeliminowanie kleju

bez spoiny - dzięki technologii zgrze-
wania uzyskujemy trwałe i estetyczne 
łączenie całkowicie pozbawione 
spoiny narażonej na odbarwianie oraz 
zmniejszenie parametrów technicz-
nych

wilgocioodporność - dwukrotne 
zwiększenie odporności na działanie 
wilgoci

odporność termiczna - znaczny 
wzrost odporności na wysokie 
temperatury

design - nowe standardy wzornictwa 
ujęte w nieskazitelnym wyglądzie bez 
widocznych połączeń 
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Fronty AKRYLOWE WYSOKI POŁYSK
 Fronty akrylowe produkowane są z płyty MDF pokrytej matą akrylową w wysokim połysku. Jako jedyne na rynku mają kilkukrotnie 
zwiększoną wytrzymałość na zarysowania przy zachowaniu najwyższej jakości połysku. Przy produkcji zachowany jest szczególny rygor 
technologiczny oraz szczegółowa kontrola jakości, a każda powierzchnia frontu na wysoki połysk jest zabezpieczona do samego końca 
produkcji dodatkową folią ochronną, która jest usuwana dopiero po zakończeniu montażu mebli. Wysoki połysk, podobnie jak szkło, jest 
materiałem bardzo uniwersalnym, który może mieć bardzo szerokie zastosowanie nie tylko w meblach kuchennych, ale również w meblach 
pokojowych, łazienkowych, laboratoryjnych i aptecznych. Doskonale sprawdza się jako wykończenie ścian i sufitów oraz w zabudowie wnęk 
i drzwiach do szaf przesuwnych. W ofercie posiadamy fronty akrylowe wykończone obrzeżem Laser Line lub 3D, jako zupełna nowość na 
rynku oferujemy także fronty akrylowe w kolorze biały połysk z rdzeniem sklejki. 

Fronty Hybrydowe

 Połączenie najlepszych rozwiązań technicznych i wizualnych oraz dopasowanie kolorystyczne do powierzchni. Sprawdzona, ceniona 
za swoje walory wizualne oraz wysokie parametry techniczne technologia obrzeży laserowych i zastosowanie optycznego efektu tafli szkła 
znanego z frontów 3D. Fronty hybrydowe dostępnę są w kolorze białym, beżowym i czarnym w wysokim połysku lub głębokim macie.

Hybrid Laser Line

NOWOŚĆ 2018
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BEŻOWY
7315

CAPPUCINO
7368

BIAŁY POŁYSK
Z RDZENIEM SKLEJKI

BIAŁY CIEPŁY
1298

BIAŁY ZIMNY
11046

BRĄZOWY
6270

SZARY JASNY
85336

ZIELONY VERDE
6335

Fronty AKRYLOWE WYSOKI POŁYSK
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POMARAŃCZOWY
9091

BLOSSOM ALASKA CZARNY
99056 PET

CZARNY
8102

BORDOWY
3216

CZERWONY
3120

FIOLETOWY
4418

Fronty AKRYLOWE WYSOKI POŁYSK

SZARY
85335

SZARY CIEMNY
85223
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CZARNY METALIC
8378

GRAFITOWY METALIC
8855

BLOSSOM ALASKA BIAŁY
90905 PET

NIEBIESKI METALIC
4562

DĄB FARO
36M

SZARY METALIC
8636

BEŻ METALIC
7408

BIAŁY METALIC
11035X

Fronty AKRYLOWE WYSOKI POŁYSK
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Fronty AKRYLOWE SUPER MAT

 Doskonałą alternatywą dla wysokiego połysku jest 
powierzchnia matowa, która jest coraz częściej stosowana 
w ekskluzywnych wnętrzach.
 „SUPER MAT” daje wrażenie ciepła i aksamitności. 
Wysokiej jakości wykończenie gwarantuje, że na 
powierzchni nie pozostaną odciski palców. W szalonym 
tempie współczesnego życia cisza i spokój stały się czymś, 
co coraz częściej kojarzy nam się z luksusem. Fronty 
Manufaktury Łomża są tego przykładem.

Matową kolekcję wyróżnia:
 ⊲ Unikalny wygląd i struktura
 ⊲ Matowa powierzchnia zabezpiecza przed odciskami 

palców
 ⊲ Wysoka odporność na zarysowania i wchłanianie 

tłuszczu
 ⊲ MDF jako płyta bazowa zapewnia gładką powierzchnię
 ⊲ Trwałość i praktyczność w codziennym użytkowaniu
 ⊲ Wszyskie fronty Super Mat oklejone są innowacyjnym 

obrzeżem laserowym Laser Line przy użyciu najnowszej 
technologii zgrzewania obrzeży bez użycia kleju

 ⊲ Uzyskujemy fronty bez skazy w postaci widocznej fugi 
klejowej - gotowy produkt w postaci jednolitej bryły 

 

 ⊲ Fronty Hybrydowe  - technologia obrzeży laserowych 
i zastosowanie optycznego efektu tafli szkła znanego z 
frontów 3D, dostępne w kolorach białym, beżowym  
i czarnym

NOWOŚĆ 2018
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BIAŁY MAT
1982

CZARNY MAT
8421

SZARY JASNY MAT
85468

CAPPUCINO MAT
7498

BEŻ MAT
7496

SZARY MAT
85383

Fronty AKRYLOWE SUPER MAT

Wszyskie fronty 
Super Mat 
oklejone są 
obrzeżem 
laserowym 

Laser Line

i
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Fronty SUPERMAT Z RDZENIEM SKLEJKI

 Fronty Supermat z rdzeniem wykonanym ze sklejki wytworzonej z drewna to absolutna nowość na rynku meblarskim. Połączenie głę-
bokiego matu z naturalnym drewnem daje niesamowity efekt szlachetnego produktu czyniąc go osobliwym, ponadczasowym i jednocześnie 
pięknym. Powierzchnię frontów stanowi mata akrylowa co daje gwarancję wysokiej odporności na zarysowania oraz trwałość i praktyczność 
w codziennym użytkowaniu.

Supermatowa mata
akrylowa ok. 1 mm

Liściasta sklejka
wilgocioodporna 18 mm

Mata przeciwprężna
ok. 0,5 mm

Krawędź olejowana
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Fronty SUPERMAT Z RDZENIEM SKLEJKI

BIAŁY MAT
1982

CZARNY MAT
8421

SZARY JASNY MAT
85468

CAPPUCINO MAT
7498

BEŻ MAT
7496

SZARY MAT
85383

frezowania

NOWOŚĆ
2018

Nowa usługa frezowań na frontach Sklejka Supermat.

Dostępne w opcjach standardowych: zaokrąglenie narożni-
ka, pochwyt 45o z podcięciem lub bez, uchwyt w dowolnym 
kształcie krzywoliniowym lub według własnego pomysłu 
czy projektu. Po szczegółowe informacje na temat frezowań 
zgłoś się do naszych handlowców.

Przykładowe realizacje frezowań frontów.
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BLATY I PŁYTY GetaCore

Wymiar blatu GetaCore:

4100x600x38 mm

4100x900x38 mm (dwustronny)

Wymiar płyty GetaCore:

4100x1250x10 mm

4100x620x10 mm

4100x1250x3 mm (na zamówienie)

4100x620x3 mm (na zamówienie)

 Blat GetaCore - unikalny blat, który jest najbardziej gotowym do użycia produktem na rynku. Jego wyjątkowa budowa oraz zastosowanie 
najwyższej jakości płyt mineralno-akrylowych sprawiają iż doskonale imituje naturalny kamień. Dodatkową cechą blatów GetaCore jest ich 
ciepła i przyjemna w dotyku powierzchnia. Dzięki fenomenalnym walorom użytkowym i bardzo prostej obróbce standardowymi narzędziami  
stolarskimi blaty GetaCore idealnie sprawdzają się w kuchni, łazience, laboratoriach i hotelach.

płyta
3mm

płyta
10mm

blat
38mm

PRZEKRÓJ GOTOWEGO BLATU GetaCore

3mm warstwy
GetaCore

10mm warstwy
przedniej GetaCore

płyta wiórowa
wilgocioodporna

warstwa elastyczna

warstwa wodoodporna 0,3mm

warstwa uszczelniająca
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BLATY KUCHENNE GETACORE VENETO

GCV 239 VENETO MARMO PIAVE

GCV 223 VENETO MARMO PADOLA

GCV 374 VENETO MARMO BRENTA

bezpieczna 
żywność 
wg. norm 

EN 1186, EN 
13130

odporny na 
chemię go-
spodarczą

odporny na 
temperatury 

do 180°

bezszwowe 
łączenia

odporny na 
działanie 

promieni UV

ciepły i 
przyjemny w 

dotyku

odnawialna 
powierzchnia

łatwy w 
czyszczeniu i 
pielęgnacji

odporny na 
uderzenia

termoformo-
walny

GCV 142 VENETO MARMO MEDUNA *

Do realizacji użyto blatu Veneto GCV 374

NOWOŚĆ
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GC 5008
UNI GLASS GREEN

GC 4011
MANHATTAN GREY

GC 1001
UNI VIENNA BLACK

GC 3008
UNI CREAM CASHMERE

 GC 2002
UNI CREAM WHITE

GC 3007
UNI ROME SAND

GC 2007
UNI PERGAMON

GC 2004  ▲ ★
IVORY WHITE

GC 6004 ■
UNI PASTEL VIOLET

GC 2008
UNI DAVOS WHITE

UNI

GC 3005 ■
UNI DESERT SAND

GC 4004
UNI ASPHALT GREY

GC 4022
SOHO GREY

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆNOWOŚĆ

GC 2011
UNI TITAN WHITE 

BLATY KUCHENNE GETACORE  |  blaty 38 mm; płyty 10 mm, 3 mm
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GCS 356 ★★ 
STAR CHAMPAGNE

GCT 244 ★
TERRAZZO PEBBLE

GCTR 29
RAINDROPS IVORY

GCS 415 ★★
STAR METALLIC

GCS 692 ■
STAR SEVILLA RED

GCS 746
STAR VENUS

GCT 236 ★
TERRAZZO CRYSTAL

GCTR 18
RAINDROPS ANTHRACITE

GCS 176
STAR MARS

STAR
TERRAZZO

RAINDROPS

GCR 783
RAINDROPS COFFEE 

GCS 189
STAR ANTHRACITE

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

GETACORE AKCESORIA

KLEJ AKRYLOWY 
GETACORE 50/250ML

DEDYKOWANY PISTOLET 
DO KLEJU DWUSKŁADNI-

KOWEGO GETACORE

KRĄŻKI
ŚCIERNE

PŁYN
DO CZYSZCZENIA 

I PIELĘGNACJI

MLECZKO DO 
POLEROWANIA

MASA
USZCZELNIAJĄCA

DO ZLEWU
SIKA BIRESIN

OBRZEŻA 4100*45*3MM 
GETACORE

ZŁĄCZE DO BLATÓW 
QUICK L-64/150MM

BLATY KUCHENNE GETACORE  |  blaty 38 mm; płyty 10 mm, 3 mm
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GC 2269
FROSTED CLOUD

GC 3210 ■
MIRACLE DESERT

GC 3434
MIRACLE VANILLA

GC 2252
FROSTED CARAT

GC 2232
FROSTED LIGHT

GC 6421
MIRACLE CORAL

GC 3328
MIRACLE COAST

GC 2258
MIRACLE ROCK

GC 4422
FROSTED FLINT

FINE 
COARSE

GC 9923
FROSTED VANILLA

GC 3737
FROSTED SAHARA

GC 4732
FROSTED MELANGE

GC 3322
MIRACLE SHELL

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ

GC 2423
MIRACLE SAND

GC 3391
MIRACLE DUNE

GC 4143
FROSTED DUST

 GC 2245 ★
FROSTED STAR

 GC 2371
MIRACLE WHITE

GC 2388
MIRACLE BEACH

BLATY KUCHENNE GETACORE  |  blaty 38 mm; płyty 10 mm, 3 mm
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GC 7227 ■
MIRACLE COFFEE

GC 7312
FROSTED SAND

GC 7193
FROSTED PEPPER

GC 7557 ■
MIRACLE COGNAC

GC 4712
FROSTED GREY

GC 5665 ■
MIRACLE CAMOUFLAGE

GC 6172
FROSTED WINE

GC 6886 ■
MIRACLE BERRY

GC 1062 ■
MIRACLE BLACK

GC 1122
FROSTED DARK

GC 1472
MIRACLE STONE

GC 7940 ■
MIRACLE CARAMEL

 GC 5242
MIRACLE CLIFF

★ z powodu swoich właściwości płyty o grubości 3mm mogą przepuszczać światło. 
Rekomendujemy użycie szkła akrylowego pod płytę.

★★ dekor kierunkowy, zachować właściwy kierunek łączenia.

▲ płyta GC 2004 o grubości 10mm może być również iluminowana. Dekor GC 2004  
nie występuje w ofercie blatów.

■ dekor dostępny tylko w płytach 3 i 10mm przy zamówieniu partii produkcyjnej  
(szczegóły u przedstawiciela handlowego)

Z uwagi na proces produkcji dopuszczalne są drobne wtrącenia cząstek pyłu na powierzchni 
materiału GetaCore (dotyczy szczególnie dekorów UNI) i nie można ich traktować jako wady 
materiału.

Ślady zarysowań i codziennego zużycia są nieodzowne podczas normalnego użytkowania powierzchni. Oczywiste jest więc, iż w przypadku powierzchni wykończonej 
na wysoki połysk oraz przy dekorach o intensywnych kolorach ślady zużycia mogą być bardziej widoczne w porównaniu z innymi dekorami.

GC 4439
MIRACLE GRANITE

GC 8558 ■
MIRACLE LAGOON

GC 4715
MIRACLE FLINT

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

GC 1112
FROSTED SPACE

BLATY KUCHENNE GETACORE  |  blaty 38 mm; płyty 10 mm, 3 mm
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ZLEWY I UMYWALKI GetaCore

 Lekkość powietrza i papieru oraz eleganckie kształty tak można w skrócie opisać nowe kolekcje zlewozmywaków i umywalek GetaCore. 
Rozwiązanie nie tylko dla miłośników dobrego designu, ale także ergonomii i praktyczności. Bezszwowe wykończenia oraz niespotykane  
na rynku rozwiązania.

DOPASOWANE DO BLATU

Realizacja z wykorzystaniem materiału GetaCore wykonana w Pracowni Manufaktury Łomża.
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ZLEWY I UMYWALKI GetaCore

UMYWALKA GETACORE 
Dostępne w kolorystyce GetaCore *

UMYWALKA GETACORE 
Dostępne w kolorystyce GetaCore *

ZLEW Z DNEM ZE STALI NIERDZEWNEJ GETACORE 
Dostępne w kolorystyce GetaCore *

UMYWALKA GETACORE 
Dostępne w kolorystyce GetaCore *

UMYWALKA GETACORE 
Dostępne w kolorystyce GC 2011

Typ Długość Szerokość Głębokość Odpływ

GC-KE-300 162 mm 300 mm 153 mm na środku

GC-KE-345 495 mm 345 mm 153 mm tylna krawędź

GC-KE-418 332 mm 418 mm 153 mm tylna krawędź

GC-KE-450 450 mm 418 mm 170 mm tylna krawędź

GC-KE-480 550 mm 480 mm 220 mm tylna krawędź

Typ Długość Szerokość Głębokość Odpływ

GC-RU-275 275 mm 275 mm 110 mm na środku

GC-RU-370 370 mm 370 mm 151 mm na środku

GC-RU-445 445 mm 445 mm 134 mm na środku

Typ Długość Szerokość Głębokość Odpływ

GC-RR-370 370 mm 370 mm 125 mm na środku

GC-RR-550 550 mm 370 mm 125 mm na środku

GC-RR-800 800 mm 370 mm 131 mm na środku

Typ Długość Szerokość Głębokość Odpływ

GC-
SO-465/335

465 mm 335 mm 130 mm tylna krawędź

Typ Długość Szerokość Głębokość Odpływ

GC-DM-690 690 mm 390 mm 190 mm na środku

* Kolorystyka GetaCore za wyjątkiem dekorów z grupy Raindrops i Star oraz dekoru GC2004.  Dekory z grupy Star: GCS 415, GCS 356, GCS 692, GCS 746, GCS 176, GCS 189.  Dekory z grupy Raindrops: GCTR 29, GCR 783, GCTR 18.
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SANITARY BASIN RANGE

SANITARY BASINS GETACORE® – SET ON

Type Length Width Depth Downpipe

OVAL

GC-OA-650 625 mm 375 mm 109 mm in rear edge

 CE certification to DIN EN 14688

 Accessories: incl. sealing rubber sleeves, downpipe set

 Overflow drilling: please select

Type Length Width Depth Downpipe

RECTANGULAR (GC-RE-BASIN)

GC-AR-500 580 mm 440 mm 120 mm in rear edge

GC-AR-600 630 mm 510 mm 120 mm in rear edge

 CE certification to DIN EN 14688

 Accessories: incl. sealing rubber sleeves, downpipe set

 Overflow drilling: please select

Type Length Width Depth Downpipe

RECTANGULAR (GC-AW-BASIN)

GC-AW-600 654 mm 508 mm 150 mm in rear edge

GC-AW-1100 1205 mm 508 mm 150 mm in rear edge

 CE certification to DIN EN 14688

 Accessories: incl. sealing rubber sleeves, downpipe set

 Overflow drilling: please select

DELIVERY TIME: APPROX. 3 WEEKS

Decor groups Type Article number

Uni 
Fine/Coarse 
Terrazzo
Veneto

GC-AW-600 902 840 + GC-AW-600 + Decor

GC-AW-1100 902 840 + GC-AW-1100 + Decor

DELIVERY TIME: APPROX. 3 WEEKS

Decor groups Type Article number

Uni 
Fine/Coarse 
Terrazzo
Veneto

GC-AR-500 902 840 + GC-AR-500 + Decor

GC-AR-600 902 840 + GC-AR-600 + Decor

DELIVERY TIME: APPROX. 3 WEEKS

Decor groups Type Article number

Uni 
Fine/Coarse 
Terrazzo
Veneto

GC-OA-650 902 840 + GC-OA-650 + Decor

40

GC_Basisprogramm_2016_EN_FR_NL_558542.indd   40 03.06.16   17:28

UMYWALKA GETACORE 
Dostępne w kolorystyce GetaCore *

Typ Długość Szerokość Głębokość Odpływ

GC-OA-650 625 mm 375 mm 109 mm tylna krawędź
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Zlewozmywaki podwieszane 
pod blatem wiórowym

Zlewozmywaki podblatowe wyróżnia:

 ⊲ montaż możliwy w blacie wiórowym
 ⊲ unikalny minimalistyczny wygląd
 ⊲ ogromne walory estetyczne
 ⊲ ekspozycja blatu
 ⊲ łatwa pielęgnacja
 ⊲ produkt końcowy w postaci już zamontowanego zlewu w blacie

PATENT
PL. 418419 

NOWOŚĆ
2018

 Zlewozmywaki podwieszane pod blatem to rozwiązanie do niedawna niemożliwe do zastowania dla wiórowych blatów laminowowa-
nych które są użytkowane w zdecydowanej większości naszych domów. Dziś za pomocą odpowiedniej technologii, materiałów i odpowiedniej 
obróbki jest to dostępne. Zlewozmywaki podwieszane prezentują się wyjątkowo stylowo, wprowadzając do naszej kuchni nutkę nowocze-
sności przez co ciągle zyskują popularność wśród użytkowników kuchni. Ponadto, ich codzienna pielęgnacja jest bardzo łatwa, dzięki czemu 
niezależnie od sytuacji wyglądają bardzo reprezentacyjnie.

płyta wiórowa

laminat

zlewozmywak

wypełnienie 
żywicą
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PŁYTY kompaktowe

ALU 490 Gb

Getalit UNI COLOR COMPACT to samonośna płyta kompaktowa o grubości 12mm. Płyta posiada rdzeń odpowiadający kolorystyce po-
wierzchni. Występuje w strukturze kamienia, w trzech dekorach: biały ciepły, biały zimny oraz czerń. Dekory SetaForte są nie tylko wysoce 
odporne na zarysownia, uderzenia oraz parę wodną. Wyróżnia je dodatkowo powierzchnia nie pozostawiająca odcisków palców. 
Wymiar arkusza: 4100x1300mm. 

Kompakt Metallica spełnia najwyższe standardy w zakresie jakości i designu. Posiada cechy które   są nie-
zwykłe dla powierzchni ze stali nierdzewnej ale wysoce cenione przez konsumentów - jest przyjemny i cie-
pły w dotyku a przede wszystkim odporny na odciski palców. W 100% bezpieczny w kontakcie z żywnośćią, 
odporny na zarysowania, uderzenia, wodoodporny, dostępny w formacie 4100x1300mm i grubości 12mm.

niepalcujący

odporny  
na uderzenia

wg. normy 
DIN EN 438

odporny na 
czynniki che-

miczne i środki 
czyszczące

odporny na 
promienie UV

wg. normy
DIN EN 438

bezpieczny 
kontakt  

z żywnością
wg. norm

EN 1186 oraz 
EN 13130

odporny  
na zarysowania

wg. normy
DIN EN 438

odporny  
na temperatury

odporny  
na ścieranie
wg. normy

DIN EN 438

powierzchnia 
antybakteryjna

wg. normy
JIS Z 2801

odporny na 
parę wodną
wg. normy

DIN EN 438 

UCC 237 
SetaForte

polarny biały

UCC 242
magma

UNI biały

UCC 1
magma
czarny

UCC 237 
magma

polarny biały

odporny  
na uderzenia

wg. normy 
DIN EN 438

odporny na 
czynniki che-

miczne i środki 
czyszczące

odporny na 
promienie UV

wg. normy
DIN EN 438

bezpieczny 
kontakt  

z żywnością
wg. norm

EN 1186 oraz 
EN 13130

odporny  
na zarysowania

wg. normy
DIN EN 438

odporny  
na temperatury

odporny  
na ścieranie
wg. normy

DIN EN 438

A 140 
SetaForte

antracyt czarny

A 140 
SetaForte

głeboka czerń
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LAMINATY 

 GetaLit laminaty HPL to sprasowane arkusze składające się z papieru nasączonego syntetyczną żywicą i warstwą wierzchnią jedno-
kolorowego papieru lub papieru z nadrukiem. Krystalicznie czysta melaminowana powłoka chroni od zewnątrz powierzchnię laminatu. Dzięki 
swoim wyjątkowym duroplastycznym właściwościom GetaLit laminaty HPL są szczególnie odporne na uderzenia i ścieranie w porównaniu 
ze standardowymi płytami melaminowanymi. Przy użyciu odpowiednich narzędzi GetaLit typu HGP może być postformingowany. Idealnie 
sprawdzi sie jako powierzchnia na blatach roboczych.  Wymiar arkusza: 4100x1300mm, 2960x1300mm grubość 0,7mm. 

niepalcujący

odporny  
na uderzenia

wg. normy 
DIN EN 438

odporny na 
czynniki che-

miczne i środki 
czyszczące

odporny na 
promienie UV

wg. normy
DIN EN 438

bezpieczny 
kontakt  

z żywnością
wg. norm

EN 1186 oraz 
EN 13130

odporny  
na zarysowania

wg. normy
DIN EN 438

odporny  
na temperatury

odporny  
na ścieranie
wg. normy

DIN EN 438

28 struktur

93 dekory UNI

66 dekorów kamiennych

16 dekorów abstrakcyjnych

3 dekory Metallica

75 dekorów drewnopodobnych
oraz indywidualne dekory 
DIGITAL PRINT
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LAMINATY HPL

 Laminaty wysokociśnieniowe (HPL) składają się z warstw rdzenia oraz papieru dekoracyjnego. Nasycone żywicami są następnie 
prasowane w wysokiej temperaturze i pod wysokim ciśnieniem między nadającymi im kształt stalowymi płytami. W efekcie uzyskuje się 
homogeniczny arkusz.

WŁAŚCIWOŚCI:
 ⊲ są odporne na wysokie temperatury, wodę, światło 

oraz parę wodną
 ⊲ są proste w czyszczeniu i pielęgnacji
 ⊲ wszystkie laminaty Polyrey są w standardzie 

antybakteryjne 
 ⊲ odporne na wiele substancji chemicznych  

i rozpuszczalników w niskich stężeniach
 ⊲ powierzchnia jest nieprzenikliwa dla wody i zachowuje 

szczelność nawet pod dużym obciążeniem
 ⊲ wymiary Polyrey®: 3070x1240mm, 3070x1320mm 

 Resopal®: 3050x1320mm

ZASTOSOWANIA:
 ⊲ przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej odporności 

- handel, hotele, biura, edukacja, do zastosowań pionowych (drzwi, 
panele ścienne) jak i poziomych

 ⊲ możliwe łączenie z wieloma rodzajami rdzeni:  drewnopochodnymi, 
mineralnymi, „plastrami miodu”

 ⊲ nadają się do postformingu i wyginania na zimno
 ⊲ większość dekorów dostępnych w formacie drzwiowym
 ⊲ certyfikacja dla projektów morskich
 ⊲ struktura GRANIT przeznaczona jest do intensywnego użytkowania  

na powierzchniach poziomych

Prawa do zdjęć: Polyrey©

1/ Warstwa ochronna overlay (poza dekorami UNI)
2/ Warstwa papieru dekoracyjnego impregnowanego melaminą
3/ Warstwy papieru impregnowanego żywicą fenolową

1

2
3

bezpieczny 
kontakt  

z żywnością

odporny  
na ciepło

odporny  
na uderzenia

odporny  
na ścieranie

odporny  
na zarysowania

łatwy w utrzy-
maniu czystości

odporny na 
czynniki che-

miczne i środki 
czyszczące

odporny  
na wilgoć

odporny na 
ślady po 

papierosach

zachowuje 
kolor  

w obecności 
sztucznego 

światła
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Wyraź swoją kreatywność za pomocą głębokiej czerni i czystej bieli. Wykończenia gładkie lub ze strukturą, przywołujące na myśl naturalne 
materiały, sprawiają, że Black & White gra ze światłem, podkreślając w ten sposób pojedynczy mebel lub całe wnętrze.

9417
Snow White

0179-60
Arctic White

D 354-60
Designer White

0105-60
Pearl White

B070 FA
Blanc Megève

B069 FA
Blanc Courche-

vel

030 FA
Blanco Especial

0901-60
Black

N005 FA
Noir

CZERŃ I BIEL

Gra jasnych i pastelowych kolorów, głębokich brązów oraz przydymionych szarości dla ponadczasowych, niepowtarzalnych projektów.

Szarości

Beże

Brązy

G029 FA
Gris Tourterelle

0531-60
Silica

D 403-60
White Sand

G059 FA
Gris Orage

P001 FA
Pierre de Lune

F006 FA
Fer

C116 FA
Chocolat

0135-60
Rain

0520-60
Beaver

0150-60
Tin

D 91-60
Slate Grey

D 90-60
North Sea

E021 FA
Écru

M017 FA
Mastic

F026 FA
Feutre

JASNE KOLORY

L
A

M
IN

A
T

Y
H

P
L
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Szeroka gama jaskrawych, wyrazistych barw dla energetycznych i pełnych ekspresji kreacji.

0413-60
Zitrus

9501-60
Coral

0798-60
Aubergine

D 397-60
Waterfall

0634-60
Delicious

0323-60
Butternut

0741-60
Lilac

9497-60
Ultramarine

0631-60
Absinth

D 302-60
Canary

0300-60
Infinity

0744-60
Azur

D 362-60
Nile Green

9429-60
Parrot

D 483-60
Yellow

0325-60
Lychee

D 472-60
Bail Blue

9450-60
Teal

0603-60
Lime

0438-60
Sunny

0326-60
Water Melon

0767-60
Majestic

0670-60
Jade

0617-60
Bergamot

0446-60
Gold

D 451-60
Fiesta Reef

D 319-60
Blue Ice

D 351-60
Tyrol Green

0639-60
Carambola

0424-60
Ceylon

0441-60
Corn

0324-60
Water Lily

D 475-60
Baltic Sea

D 443-60
Tibetan Jade

0437-60
Curry

0355-60
Candy

9440-60
Navy

0666-60
Pistacio

0336-60
Clementine

9456-60
Orchid

0743-60
Pacific

0665-60
Moss

D 14-60
Port

0727-60
Ice

0626-60
Spring

JASKRAWE KOLORY
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Uwydatniają naturalne piękno wnętrza, tworzą przytulną i zapraszającą atmosferę.

Kolekcja wyszukanych wzorów i tekstur, od delikatnego lnu po niewyprawioną skórę, dla poszukujących indywidualnego stylu.

4103-60
Tauern Larch

G043 BRI
Glam Coralia

N010 GRAIN
Noyer Perlé

A057 FA
Aulne Naturel

4452-60
Noce Praliné

4209-60
Ottawa Maple

E028 FA
Érable Nordique

R049 ROC
Rouille

N026 GRAIN
Noyer Ombré

E009 FA
Érable Blanc

S040 GRAIN
Cérusé Clair

T087 EXM
Textus Poivre

T020 FA
Toroja Wood

4305-60
New Oslo 

Beech

D018 FA
Chêne de Meymac

I004 ALG
Inox Brossé

C047 FA
Chêne Wengé

4428-60
Delight Cherry

C003 FA
Chêne de Macédoine

A094 EXM
Antilope

N003 FA
Noyer du Périgord

4421-60
Palace Teak

N027 GRAIN
Noyer Vénitien

4942-EM
Fresco Blue

Z008 FA
Zebrano Naturel

P122 ALG
Platine

B101 FA
Banian Noirci

Z009 FA
Zebrano Ambré

3207-EM
Finery

C103 GRAIN
Chêne Lavé

B031 FA
Bornéo Naturel

3115-AJ
Linen

4393-60
Coco Bolo

B100 FA
Banian Blanchi

DREWNO

MATERIAŁY
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Wygląd wygładzonego oryginalnego kamienia dla naturalnego, nie pozbawionego nierówności dotyku.

Nieodzowne dla przestrzeni typu high tech i industrialnych pomieszczeń. Tworzą też akcenty, łamiąc stereotypy w projektowaniu wnętrz.
Laminat produkowany z użyciem folii metalowej. Zachowując wszystkie cechy laminatu pozwala na wprowadzenie do projektów elementów 
mających wygląd różnokolorowych metali.

S049 ROC
Slate

3900-GB
Brushed Alu

3504-XX
Raja White

3533-KS
Ruby Limescale

B133 GRANIT
Béton Bullé

3908-GN
Matt Alu

3489-KS
Moon Walk

B134 EXM
Béton Griffé

3903-AN
Brushed 
Titanium

3491-XX
Fresco Slate

T006 ROC
Tectonica

3900-HG
Chrome Gloss

3431-L2
Pearl Granite

P120 ROC
Pierre De Lave

O100 BROSSÉ
Or Brossé

4922-XX
Kuta Sandstone

S030 BRIHG
Strass Blanc

C142 BROSSÉ
 Cuivre Brossé

S033 BRIHG
Strass Noir

C143 BROSSÉ
Canon de Fusil 

Brossé

3498-XX
Ontario Slate

F075 BRIHG
Fizzy Blanc 

Megève

3505-XX
Raja Black

KAMIEŃ

METALE
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Traceless – nowa powierzchnia Resopal® zapobiega pozostawianiu odcisków palców. 
Aksamitna i ciepła struktura. Laminaty Resopal® Traceless fascynują. Struktura została 
stworzona z myślą o wnętrzach gdzie liczy się  połączenie designu i funkcjonalności. 

Wszystkie dekory laminatów niepalcujących dostępne są w wykończeniach TL i TS.

9417
Snow White

0617
Bergamot

0140
Dawn

4145
Creme Wood

1500N
Soft Grey

0777
Cornflower

0147
Affinity

D14-60
Port

10622-TL
Ebony

1511
Mandarin Red

0160
Silver Grey

D90
North Sea

0547
Chocolate

3563
Monocrete

0179
Arctic White

D96
Shadow

0901
Black

4140
Night Wood

LAMINATY NIEPALCUJĄCE

Piękne powierzchnie, które na długo pozostają nowe. 

Oferowana przez nas technologia AEON™ Enhanced Performance, dostępna wyłącznie w laminatach Wilsonart® HD® High Definition® oraz 
Wilsonart® Premium, zapewnia podwyższoną ochronę na uszkodzenia i czyni powierzchnie robocze bardziej odpornymi na codzienne zużycie.

1796K-07
Bronzed Fusion

1849K-35
Lina Frost

1854K-35
Lina Night

1832K-35
River 

Gemstone

4921K-52
Madura Garnet

4957K-22
Mocha 

Fantastico

4923K-52
Madura Gold

4922K-52
Madura Pearl

4956K-22
Golden 

Lightning

WILSONART® AEONTM ENHANCED PERFORMANCE TECHNOLOGY

Prawa do zdjęć: 
Christoph Meinschäfer

TS Traceless Smooth 
- matowa, jedwabiście 
gładka, odporna na 
zabrudzenia, nie widać 
śladów palców 

TL Traceless - matowa, 
wytrzymała, odporna 
na zabrudzenia, nie 
widać śladów palców

G9417
Snow White

3570
Marmo Bianco

4006
Noce Savinelli
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LAMINATY HPL BARWIONE W MASIE – MONOCHROM VIBRATION

 Monochrom® to unikalny produkt pod względem walorów estetycznych oraz wysokiej jakości. Został zaprojektowany w taki sposób, 
aby upiększać najbardziej wyrafinowane i prestiżowe projekty mebli i aranżacji wnętrz.
 Monochrom® występuje w formie cienkiego standardowego laminatu HPL (1,2mm), z białym lub bardzo czarnym rdzeniem, oraz  
w 8 wykończeniach powierzchni: FA, BRIGH, Épimat, Roche, Cuir, Touch, Fusion i Legno.
 Nadaje się do pokrycia powierzchni poziomych i pionowych, zapewniając ich optymalny wygląd przy łączeniach dzięki wyeliminowaniu 
brązowych krawędzi. Sprawia, że meble mają wysublimowane linie oraz intensywne kolory - biały lub czarny, podkreślone głębią odcienia, co 
stanowi niebywały atut realizowanych projektów. Materiał posiada certyfikaty ekologiczne: PEFCTM, FSC© & Greenguard.

WŁAŚCIWOŚCI:
 ⊲ rdzeń o tym samym kolorze co powierzchnia daje efekt 

monolitu
 ⊲ wszystkie laminaty Polyrey są w standardzie antybakteryjne
 ⊲ wysoka odporność na ścieranie
 ⊲ doskonała odporność na temperaturę i wilgoć
 ⊲ możliwość gięcia na zimno (promień do 30cm)
 ⊲ właściwości antybakteryjne laminatu uzyskuje się poprzez 

zastosowanie specjalnej technologii z udziałem jonów srebra
 ⊲ bezpieczne w kontakcie z żywnością
 ⊲ wymiar: 3070x1320mm

ZASTOSOWANIA:
 ⊲ specjalnie zaprojektowany do zastosowań wnętrzarskich  

w przestrzeniach handlowych, usługowych lub medycznych
 ⊲ przeznaczony na powierzchnie poziome i pionowe
 ⊲ idealny do tworzenia elementów z ostrymi zakończeniami 

1/  Impregnowany papier dekoracyjny
2/ Warstwy papieru impregnowanego żywicą termoutwardzalną

1

2

bezpieczny 
kontakt  

z żywnością

odporny  
na ciepło

odporny  
na uderzenia

odporny  
na ścieranie

odporny  
na zarysowania

łatwy w utrzy-
maniu czystości

odporny na 
czynniki che-

miczne i środki 
czyszczące

odporny  
na wilgoć

odporny na 
ślady po 

papierosach

zachowuje 
kolor  

w obecności 
sztucznego 

światła

24
DEKORÓW

8
STRUKTUR

Prawa do zdjęć: Polyrey©

3
KOLORY 
RDZENIA 

BIAŁY
ZIMNY

BIAŁY
CIEPŁY

EXTRA
CZARNY
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LAMINATY HPL BARWIONE W MASIE – MONOCHROM VIBRATIONDEKORY

B170
Blanc Absolu BRIHG

B189 ↑
Blanc Cristal EPIMAT

B187 ↑
Blue Moon BRI

N105 ↑
Noir Absolu EPIMAT

B170 ↑
Blanc Absolu CUIR

B189
Blanc Cristal FA

C167 ↑
Cosmic BRI

N105
Noir Absolu FA

B170
Blanc Absolu FA

B189
Blanc Cristal FUSION

C168
Canopée BRIGH

N105
Noir Absolu FUSION

B170
Blanc Absolu LEGNO

G114 ↑
Givre BRI 

M125
Marquina BRIHG

N105
Noir Absolu LEGNO

B170
Blanc Absolu ROCHE

S114
Silva FA

N105
Noir Absolu BRI

N105
Noir Absolu ROCHE

B188
Blanc Neve TOUCH

C166
Calacatta FA

N105 ↑
Noir Absolu CUIR

N110
Noir Sidéral TOUCH

↑ zalecany tylko na powierzchnie pionowe
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PŁYTY KOMPAKTOWE BARWIONE W MASIE - MONOCHROM® VIBRATION

 Monochrom® VIBRATION Compact to nowoczesne rozwiązanie stanowiące doskonałą alternatywę dla blatów kamiennych, kompozy-
towych, oraz blatów z konglomeratów. Produkt ten łączy odporność blatów laminowanych z estetyką blatów z solid surface.

Kolorystyka blatów jest oparta o biel i czerń w 5 strukturach:
 ⊲ matowej FA – sprawdzonej, standardowej strukturze Polyrey,
 ⊲ połyskowej BRIHG – niezwykle twardej i odpornej na zarysowania,
 ⊲ kamiennej ROCHE – o powierzchni naturalnego łupka,
 ⊲ satynowej TOUCH - nie pozostawiającej odcisków palców
 ⊲ nowoczesnej FUSION - elektryzujące połączenie matu i połysku

Płyta Monochrom® przy 10 i 12,5 milimetrach grubości jest  
w pełni samonośna oraz w 100% wodoodporna w całym 
przekroju. Materiał można ciąć i frezować podobnie jak inne 
materiały drewnopochodne. Materiał posiada certyfikaty 
ekologiczne: PEFCTM, FSC© & Greenguard.

ZASTOSOWANIA:
 ⊲ przeznaczony do zastosowań wnętrzarskich,  

w przestrzeniach handlowych, usługowych, spożywczych 
(kawiarnie, hotele, restauracje) lub medycznych

 ⊲ do zastosowania na powierzchniach roboczych, 
powierzchniach w toaletach, blatach stołów, biurkach, 
ladach recepcyjnych i panelach ściennych

Prawa do zdjęć: Polyrey©

1/  Impregnowany papier dekoracyjny 
2/ Warstwy papieru impregnowanego żywicą termoutwardzalną

1

2

bezpieczny 
kontakt  

z żywnością

odporny  
na ciepło

odporny  
na uderzenia

odporny  
na ścieranie

odporny  
na zarysowania

łatwy w utrzy-
maniu czystości

odporny na 
czynniki che-

miczne i środki 
czyszczące

odporny  
na wilgoć

odporny na 
ślady po 

papierosach

zachowuje 
kolor  

w obecności 
sztucznego 

światła
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5
STRUKTUR

3
KOLORY 
RDZENIA 

BIAŁY
ZIMNY

BIAŁY
CIEPŁY

EXTRA
CZARNY
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WŁAŚCIWOŚCI:

 ⊲ samonośna płyta kompaktowa o grubości: 10 i 12,5mm

 ⊲ płyta posiada rdzeń odpowiadający kolorystyce powierzchni

 ⊲ wysoka odporność na ścieranie,  wilgoć i parę wodną

 ⊲ bezpieczna w kontakcie z żywnością

 ⊲ są proste w czyszczeniu i pielęgnacji, odporne na wilgoć, substancje 

chemiczne i rozpuszczalniki

 ⊲ właściwości antybakteryjne laminatu uzyskuje się poprzez zastosowanie 

specjalnej technologii z udziałem jonów srebra

 ⊲ nadaje się do obrabiania w całej swojej grubości

 ⊲ powierzchnia ozdobna z obu stron panela

 ⊲ wymiar 3070x1320mm

PŁYTY KOMPAKTOWE HPL BARWIONE W MASIE – MONOCHROM VIBRATIONDEKORY

B170
Blanc Absolu BRIHG

M125
Marquina BRIHG

B170
Blanc Absolu FA

N105
Noir Absolu BRIHG

B170
Blanc Absolu ROCHE

N105
Noir Absolu FA

B188
Blanc Neve TOUCH

N105
Noir Absolu FUSION

B189
Blanc Cristal FUSION

N105
Noir Absolu ROCHE

C166
Calattaca FA

N110
Noir Sideral TOUCH

Compact Monochrom dekor:  M125 Marquina BRILLANT, C166 Calacatta FA
Prawa do zdjęć: Polyrey©
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PŁYTY KOMPAKTOWE  REYSITOP®            

 Płyty kompaktowe REYSITOP® to innowacja firmy Polyrey® której struktura łączy w sobie wyjątkowy design oraz wykorzysta-
nie najnowszej technologii PROTECT+. Gwarantuje ona zwiększoną odporność na zarysowania, uderzenia i wysokie temperatury.

WŁAŚCIWOŚCI:
 ⊲ płyta kompaktowa HPL o grubości: 6, 8, 10 lub 12,5mm
 ⊲ rdzeń czarny 
 ⊲ podwyższona odporność na ścieranie, (2,5 razy większa niż norma)
 ⊲ podwyższona odporność na temperaturę (do 220OC)
 ⊲ bezpieczna w kontakcie z żywnością
 ⊲ są proste w czyszczeniu i pielęgnacji, a oprócz tego  również odporne 

na większość substancji chemicznych i rozpuszczalników
 ⊲ właściwości antybakteryjne laminatu uzyskuje się poprzez 

zastosowanie specjalnej technologii z udziałem jonów srebra
 ⊲ nadaje się do obrabiania w całej swojej grubości
 ⊲ powierzchnia ozdobna z obu stron panela
 ⊲ struktury ROCHE, LINIMAT, ALLIAGE, GRANIT
 ⊲ wymiar 3070x1320mm

ZASTOSOWANIA:
 ⊲ przeznaczony do zastosowań wnętrzarskich,  

szczególnie w obiektach użyteczności publicznej
 ⊲ do zastosowania na wysoce eksploatowanych 

powierzchniach roboczych, powierzchniach w toaletach, 
blatach stołów, biurkach, ladach recepcyjnych i panelach 
ściennych

bezpieczny 
kontakt  

z żywnością

odporny  
na ciepło

odporny  
na uderzenia

odporny  
na ścieranie

odporny  
na zarysowania

łatwy w utrzy-
maniu czystości

odporny na 
czynniki che-

miczne i środki 
czyszczące

odporny  
na wilgoć

odporny na 
ślady po 

papierosach

zachowuje 
kolor  

w obecności 
sztucznego 

światła

1
2

3

1/  Warstwa ochronna overlay 
2/ Warstwa papieru dekoracyjnego impregnowanego melaminą z obu stron
3/ Warstwy papieru impregnowanego żywicą fenolową

Laminat kompaktowy REYSITOP®

PRoTecT+ technology provides you with a customised response for intensive uses, 
subject to repeated and aggressive stress. The durability of the Reysitop® surfaces has 
been tested beyond the requirements of standard eN438.

Reysitop® benefits from an increased resistance to abrasion, 
2.5 times greater than normal. A major quality in places with 
a high footfall.

 even with the improvements provided by PRoTecT+ technology, the usual day to day precautions must 
still be applied in order to avoid damaging the surface permanently (in particular the use of a cutting board  
or of a table mat).

extremely durable, Reysitop® is suitable for covering surfaces 
subjected to impacts. Ideal as a base in public spaces or as 
a counter surface.

Reysitop® withstands temperatures of up to 220°c, without 
discolouration or distortion on contact. Heat resistance fully 
appreciated for worktop use.

Waterproof and rotproof, Reysitop® is suitable for applications 
exposed to spray, in sanitary areas or during regular 
maintenance.

Hi≤h Resistance
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Prawa do zdjęć: Polyrey©
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STRUKTURY

EPIMAT
Efekt drewna głeboko szczotkowane-
go z jego nieregularnościami, dodaje 

głębi dekorom drewnopodobnym.

EXTRAMAT
Efekt matowej, szorstkiej powierzchni.

BRIHG
Efekt wysokiego połysku, który 

dodaje głębi kolorom jednobarwnym 
i drewnopodobnym.

XX - STONE MOUNTAIN
Struktura z efektem kamienia.

FA
Satynowa skorupka jajka, delikatna 

w dotyku.

HW - HIGH WEAR
Wysoki połysk odporny na zaryso-

wania.

WG - WHISPERING GRASS
Efekt trawy.

GRAIN
Delikatnie szczotkowana struktura 

drewna.

KS - KERAMOS

BROSSE
Struktura blachy szczotkowanej.

LEGNO
Naprzemienne pasma matowe i 

błyszczące, lekko wypukłe wzmacnia-
ją efekty słojów drewna.

PI - PURE IDENTITY
Efekt kwiatowy.

WOODEN HEART
Struktura z głębokim rysem drewna.

ROCHE
Struktura łupka dające efekt matowej 

głębi.

60 - MATT
Matowa struktura odporna na zabru-

dzenia i zarysowania.

90 - SLIGHTLY GLOSSY
Struktura satynowo - matowa

SURF
Chropowata struktura piasku o wyso-

kiej odporności.

WS - WOODEN SPIRIT
Efekt drewna głęboko szczotkowa-

nego.

AJ - ARTISTS JOY
Struktura imitujące materiały textylne

Wykończenia powierzchni.

CUIR
Delikatna matowa struktura, uderzają-

co realistycznie imitująca skórę.

TOUCH
Wykonczenie w wersji niepalcującej

Satynowa struktura, głęboki mat, 
pochłania swiatło.

FUSION
Subtelny kontrast, połączenie matu i 
połysku sprawia, że surowa w dotyku 

powierzchnia wibruje i iskrzy się.
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KOSZE CARGO INOXA INDUSTRIE

 Kolekcja koszy cargo włoskiego producenta Inoxa Industrie to idealne zestawienie użyteczności  
i funkcjonalności mebli kuchennych z atrakcyjnym, wyrafinowanym designem.
 Wyprodukowane przy użyciu najbardziej zaawansowanych technologii i wykorzystaniu nowocze-
snych rozwiązań kosze cargo pozwalają w optymalny sposób zagospodarować przestrzeń we wszyst-
kich szafkach kuchennych służąc do przechowywania produktów spożywczych, chemii gospodarczej 
oraz naczyń kuchennych. Produkty Inoxa wykonane zostały z wysokiej jakości stali, aluminium i two-
rzyw sztucznych o bardzo wysokich parametrach wytrzymałościowych i użytkowych. Wyposażone są  
w sprawdzone systemy prowadnic typu TANDEM uznanych marek takich jak Blum i Grass. Wszystkie car-
ga Inoxa zachwycają jakością wysuwu oraz zintegrowanym systemem hamowania.
 Kosze cargo sprawdzają się szczególnie w przypadku szafek bardzo wysokich, wąskich oraz na-
rożnych. Przy planowaniu nowej kuchni warto przyjrzeć się naszym rozwiązaniom, gdyż mogą one odmie-
nić twoją kuchnię.

CARGO MAXI PEGASUS
seria ELLITE

CARGO MINI
seria ELLITE

COMPACT
seria ELLITE
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seria QUADRO PROSTOTA I FUNKCJONALNOŚĆ

 Mały wymiar - wielka wygoda. Wyko-
rzystaj całą głębokość szafek dolnych. Sys-
temy carg pozwalają wysunąć zawartość 
szafki na zewnątrz co zapewnia łatwy dostęp 
do przechowywanych produktów. Zyskujesz 
miejsce na sypkie produkty spożywcze, bu-
telki czy środki czystości. Prowadnice typu 
TANDEM firmy Blum zapewniają płynny i de-
likatny ruch nawet przy dużych obciążeniach. 
Dodatkowo hamulec wbudowany w prowad-
nice umożliwia ciche domknięcie.

CECHY:
 ⊲ prowadnice                           typu TANDEM 
 ⊲ ciche domykanie
 ⊲ 75% wysuwu
 ⊲ drut chromowany
 ⊲ 2 kosze
 ⊲ uchwyt na butelki w standardzie  

(dla carg od szerokości 30 cm)

 ⊲ regulacja frontu 3D 
 ⊲ zaślepki na mocowaniach frontu 

(dla carg od szerokości 30 cm)

 ⊲ prowadnice w estetycznej obudowie 
(dla carg od szerokości 30 cm)

 ⊲ możliwość zamontowania prowadnic po 
przekątnej (dla carg od szerokości 30 cm)

 ⊲ łatwość montażu i demontażu
 ⊲ dopuszczalne obciążenie 25 kg

 ⊲ A: szerokość  B: głębokość  C: wysokość

CARGO MINI QUADRO 15 
numer katalogowy 2110Y/15-45 PCSG

 ⊲ mocowanie boczne lewe
 ⊲ wymiary kosza:  
A:114  B:472  C:523 mm

CARGO MINI QUADRO 20 
numer katalogowy 2110Y/20-45 PCSG

 ⊲ mocowanie boczne lewe
 ⊲ wymiary kosza:  
A:164  B:472  C:523 mm

CARGO MINI QUADRO 30 
numer katalogowy 2110Y/30-45 PCSG

 ⊲ mocowanie dolne
 ⊲ wymiary kosza:  
A:264  B:472  C:523 mm

CARGO MINI QUADRO 40 
numer katalogowy 2110Y/40-45 PCSG

 ⊲ mocowanie dolne
 ⊲ wymiary kosza:  
A:364  B:472  C:523 mm

CARGO MINI QUADRO 50 
numer katalogowy 2110Y/50-45 PCSG

 ⊲ mocowanie dolne
 ⊲ wymiary kosza:  
A:464  B:472  C:523 mm

CARGO MINI QUADRO 60 
numer katalogowy 2110Y/60-45 PCSG

 ⊲ mocowanie dolne
 ⊲ wymiary kosza:  
A:564  B:472  C:523 mm
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seria GOLD ORYGINALNA LINIA I ELEGANCKI STYL

 Kuchnia jest najważniejszym pomieszczeniem dlatego wykorzystujemy każ-
dy jej kąt. Szafki narożne są najtrudniejszymi do zagospodarowania częściami me-
bli kuchennych. Rozwiązania z serii Gold pozwalają maksymalnie wykorzystać ich 
przestrzeń. Aby w poszukiwaniu garnka, pokrywki czy miski nie trzeba było prze-
kładać wielu innych przyborów kuchennych. Eleganckie kosze wysuwane są na 
systemach prowadnic typu TANDEM firmy Blum z systemem pełnego wysuwu i me-
chanizmem miękkiego dociągu. 

CECHY:
 ⊲ prowadnice                         typu TANDEM
 ⊲ ciche domykanie
 ⊲ pełen wysuw
 ⊲ drut chromowany

 ⊲ uchwyt na butelki w standardzie 
(dla carg od szerokości 30 cm)

 ⊲ podziałka na butelki opcjonalnie 
(dla carg o szerokości 15 i 20 cm) 

 ⊲ regulacja frontu 3D
 ⊲ zaślepki na mocowaniach frontu 

(dla carg od szerokości 30 cm)

 ⊲ prowadnice w estetycznej obudowie 
(dla carg od szerokości 30 cm)

 ⊲ łatwość montażu i demontażu
 ⊲ dopuszczalne obciążenie 25 kg
 ⊲ A: szerokość  B: głębokość  C: wysokość

CARGO MINI GOLD 20 
numer katalogowy 3104Y/20-45PCSG

 ⊲ mocowanie boczne: lewe/prawe
 ⊲ 2 kosze
 ⊲ wymiary kosza: 
A:155  B:463  C:538 mm

CARGO MINI GOLD 15 
numer katalogowy 3104Y/15-45PCSG

 ⊲ mocowanie boczne: lewe/prawe
 ⊲ 2 kosze
 ⊲ wymiary kosza: 
A:111  B:463  C:538 mm
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CARGO MINI GOLD 30 
numer katalogowy 3102Y/30-45PCSG

 ⊲ mocowanie dolne
 ⊲ 2 kosze
 ⊲ wymiary kosza: A:264  B:463  C:484 mm

CARGO MINI GOLD 40 
numer katalogowy 3102Y/40-45PCSG

 ⊲ mocowanie dolne
 ⊲ 2 kosze
 ⊲ wymiary kosza: A:364  B:463  C:484 mm

CARGO MINI GOLD 50 
numer katalogowy 3102Y/50-45PCSG

 ⊲ mocowanie dolne
 ⊲ 2 kosze
 ⊲ wymiary kosza: A:464  B:463  C:484 mm

CARGO MINI GOLD 60 
numer katalogowy 3102Y/60-45PCSG

 ⊲ mocowanie dolne
 ⊲ 2 kosze
 ⊲ wymiary kosza: A:564  B:463  C:484 mm

seria GOLD

KOSZ CORNER DYNAMIC GOLD 
numer katalogowy 803B/DXC prawy 

numer katalogowy 803B/SXC lewy

 ⊲ wymiary kosza: A:860  B:485  C:640-800 mm
 ⊲ minimalna szerokość szafki 860 mm
 ⊲ minimalna szerokość frontu 400 mm
 ⊲ regulacja wysokości stelaża
 ⊲ dopuszczalne obciążenie 35 kg
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seria GOLD

COMPACT GOLD 45 
numer katalogowy 838B/DX45C prawy, chromowany drut 

numer katalogowy 838B/SX45C lewy, chromowany drut

 ⊲ minimalne światło otworu 414 mm
 ⊲ minimalna wewnętrzna szerokość korpusu 711 mm
 ⊲ minimalna wewnętrzna głębokość korpusu 485 mm
 ⊲ obciążenie pojedyńczej półki do 10kg

COMPACT GOLD 60 
numer katalogowy 838B/DX60C prawy, chromowany drut 

numer katalogowy 838B/SX60C lewy, chromowany drut

 ⊲ minimalne światło otworu 564 mm
 ⊲ minimalna wewnętrzna szerokość korpusu 861 mm
 ⊲ minimalna wewnętrzna głębokość korpusu 485 mm
 ⊲ obciążenie pojedyńczej półki do 10kg

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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CARGO MAXI GOLD 15
 ⊲ 5-poziomowe numer katalogowy 

855A/15-50GFDF +1816/15-50PCx5 (kpl)

 ⊲ wysokość 1835-2185 mm
 ⊲ minimalna szerokość szafki 107 mm
 ⊲ minimalna głębokość szafki 500 mm
 ⊲ regulacja wysokości koszy
 ⊲ dopuszczalne obciążenie 50 kg

CARGO MAXI GOLD 20
 ⊲ 5-poziomowe numer katalogowy 

855A/20-50GFDF +1816/20-50PCx5 (kpl)

 ⊲ wysokość 1835-2185 mm
 ⊲ minimalna szerokość szafki 150 mm
 ⊲ minimalna głębokość szafki 500 mm
 ⊲ regulacja wysokości koszy
 ⊲ dopuszczalne obciążenie 50 kg

CARGO MAXI GOLD 30
 ⊲ 5-poziomowe numer katalogowy  
850A/30-50GFDF +1816/30-50PCx5 (kpl)

 ⊲ 6-poziomowe numer katalogowy  

850A/30-50GFDF +1816/30-50PCx6 (kpl)
 ⊲ wysokość 1835-2185 mm
 ⊲ minimalna szerokość szafki 246 mm
 ⊲ minimalna głębokość szafki 487 mm
 ⊲ regulacja wysokości koszy
 ⊲ dopuszczalne obciążenie 50 kg

CARGO MAXI GOLD 40
 ⊲ 5-poziomowe numer katalogowy  
850A/40-50GFDF +1816/40-50PCx5 (kpl)

 ⊲ 6-poziomowe numer katalogowy  

850A/40-50GFDF +1816/40-50PCx6 (kpl)

 ⊲ wysokość 1835-2185 mm
 ⊲ minimalna szerokość szafki 346 mm
 ⊲ minimalna głębokość szafki 487 mm
 ⊲ regulacja wysokości koszy
 ⊲ dopuszczalne obciążenie 50 kg

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

CARGO MIDI GOLD 30 
numer katalogowy 850M/30+1816 30-50PCx4 (kpl)

 ⊲ 4-poziomowe
 ⊲ wysokość 1490-1840 mm
 ⊲ minimalna szerokość szafki 246 mm
 ⊲ minimalna głębokość szafki 487 mm
 ⊲ regulacja wysokości koszy
 ⊲ dopuszczalne obciążenie 50 kg

CARGO MIDI GOLD 40 
numer katalogowy 850M/40+1816 40-50PCx4 (kpl)

 ⊲ 4-poziomowe
 ⊲ wysokość 1490-1840 mm
 ⊲ minimalna szerokość szafki 346 mm
 ⊲ minimalna głębokość szafki 487 mm
 ⊲ regulacja wysokości koszy
 ⊲ dopuszczalne obciążenie 50 kg

seria GOLD
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seria ELLITE
JEDYNY, NIEPOWTARZALNY, DOSKONAŁY OWALNY KSZTAŁT DRUTU

połączony z perfekcją ruchu

 Dodatkowa przestrzeń, komfort i ergonomia niekonwencjonalnych kształtów, zarazem atrakcyjnych i interesujących by umożliwić projek-
towanie niebanalnych wysokiej jakości mebli kuchennych. Proponowana seria koszy Cargo Ellite potwierdza, że wygląd ma znaczenie. Niepo-
wtarzalny owalny kształt drutu i zastosowane kosze z pełnym dnem podkreślają charakter każdego mebla. Solidne prowadnice typu TANDEM 
firmy Grass pozwalają na ciche, delikatne domknięcie a pełen wysuw carga zapewni szybki i łatwy dostęp do przechowywanych produktów. 

CECHY:
 ⊲ prowadnice typu TANDEM

 ⊲ ciche domykanie
 ⊲ pełen wysuw
 ⊲ drut owalny chrom / tytan
 ⊲ dno z płyty kompaktowej  
białej / tytanowej

 ⊲ dno szklane na zamówienie
 ⊲ uchwyt na butelki w standardzie (dla carg od szerokości 30 cm)

 ⊲ regulacja frontu 3D
 ⊲ zaślepki na mocowaniach frontu (dla carg od szerokości 30 cm)

 ⊲ możliwość zamontowania prowadnic po przekątnej (dla carg o szerokości 30, 40, 50 cm)

 ⊲ metalowa obudowa prowadnicy w kolorze carga 

 ⊲ 4 prowadnice (dla carg o szerokości 60 cm)

 ⊲ łatwość montażu i demontażu
 ⊲ A: szerokość  B: głębokość  C: wysokość
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CARGO MINI ELLITE 15 
numer katalogowy 5104EY/15-45PCB chromowany drut, białe dno

numer katalogowy 5104EY/15-45PTT tytanowy drut, tytanowe dno

 ⊲ mocowanie boczne lewe, 2 kosze
 ⊲ wymiary kosza: A:110  B:451  C:521 mm
 ⊲ dopuszczalne obciążenie 40 kg

CARGO MINI ELLITE 20 
numer katalogowy 5104EY/20-45PCB chromowany drut, białe dno
numer katalogowy 5104EY/20-45PTT tytanowy drut, tytanowe dno

 ⊲ mocowanie boczne lewe, 2 kosze
 ⊲ wymiary kosza: A:160  B:451  C:521 mm
 ⊲ dopuszczalne obciążenie 40 kg

CARGO MINI ELLITE 30 
numer katalogowy 5102EY/30-45PCB chromowany drut, białe dno

numer katalogowy 5102EY/30-45PTT tytanowy drut, tytanowe dno

 ⊲ mocowanie dolne, 2 kosze
 ⊲ wymiary kosza: A:264  B:451  C:521 mm
 ⊲ dopuszczalne obciążenie 40 kg

 
CARGO MINI ELLITE 40 
numer katalogowy 5102EY/40-45PCB chromowany drut, białe dno
numer katalogowy 5102EY/40-45PTT tytanowy drut, tytanowe dno

 ⊲ mocowanie dolne, 2 kosze
 ⊲ wymiary kosza: A:364  B:451  C:521 mm
 ⊲ dopuszczalne obciążenie 40 kg

CARGO MINI ELLITE 50 
numer katalogowy 5102EY/50-45PCB chromowany drut, białe dno

numer katalogowy 5102EY/50-45PTT tytanowy drut, tytanowe dno

 ⊲ mocowanie dolne, 2 kosze
 ⊲ wymiary kosza: A:464  B:451  C:521 mm
 ⊲ dopuszczalne obciążenie 40 kg

CARGO MINI ELLITE 60 
numer katalogowy 5102EY/60-45PCB chromowany drut, białe dno
numer katalogowy 5102EY/60-45PTT tytanowy drut, tytanowe dno

 ⊲ mocowanie dolne, 2 kosze
 ⊲ wymiary kosza: A:564  B:451  C:521 mm
 ⊲ dopuszczalne obciążenie 40 kg

seria ELLITE

Metalowa obudo-
wa prowadnicy w 
kolorze carga

Dno z płyty 
kompaktowej

Drut owalny

Uchwyt na butelki 
w standardzie

Regulacja frontu 3D
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KOSZ CORNER DYNAMIC ELLITE 
numer katalogowy 803BE/DXGCB prawy, chromowany drut, białe dno

numer katalogowy 803BE/SXGCB lewy, chromowany drut, białe dno

numer katalogowy 803BE/DXTT prawy, tytanowy drut, tytanowe dno

numer katalogowy 803BE/SXTT lewy, tytanowy drut, tytanowe dno

 ⊲ wymiary kosza: A:860  B:480-560  C:600-850 mm
 ⊲ minimalna szerokość szafki 860 mm
 ⊲ minimalna szerokość frontu 400 mm
 ⊲ regulacja wysokości stelaża
 ⊲ dopuszczalne obciążenie 35 kg

Ociekarka 1-poziomowa 60 ELLITE 
numer katalogowy 716KITP60XT +516/60T

 ⊲ drut owalny tytan wykonany ze stali 
nierdzewnej STAINLESS STEEL AISI 304

 ⊲ minimalna głębokość szafki 270 mm

Ociekarka 1-poziomowa 80 ELLITE 
numer katalogowy 716KITP80XT +516/80T

 ⊲ drut owalny tytan wykonany ze stali 
nierdzewnej STAINLESS STEEL AISI 304

 ⊲ minimalna głębokość szafki 270 mm

Ociekarka 2-poziomowa 60 ELLITE 
numer katalogowy 716KIT60XT516

 ⊲ drut owalny tytan wykonany ze stali 
nierdzewnej STAINLESS STEEL AISI 304

 ⊲ minimalna głębokość szafki 270 mm

Ociekarka 2-poziomowa 80 ELLITE 
numer katalogowy 716KITP60XT +516/60T

 ⊲ drut owalny tytan wykonany ze stali 
nierdzewnej STAINLESS STEEL AISI 304

 ⊲ minimalna głębokość szafki 270 mm

Wysuwana ociekarka do naczyń 
ELLITE 60
numer katalogowy 5703EY/60-45PC 
chromowany drut, białe dno
numer katalogowy 5703EY/60-45PC tytanowy 
drut, tytanowe dno

 ⊲ cichy domyk
 ⊲ dopuszczalne obciążenie 40 kg
 ⊲ głębokość: 490mm szerokość: 600 mm

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

seria ELLITE PRZESTRZEŃ DOBRZE ZAGOSPODAROWANA

44



Funkcjonalny system narożny z czterema wysuwanymi koszami. Optymalne wykorzystanie miejsca w połączeniu z przejrzystością i komfortem.
Rozwiązanie umożliwia łatwy dostęp do całej zawartości szafki. Po otwarciu drzwiczek chwytamy za uchwyt ramy i płynnym ruchem wyciągamy 
przednie kosze, odchylając je w bok do kąta prostego. Automatycznie tylne kosze przesuwają się na miejsce koszy przednich.

Compact to idealne rozwiązanie do nowoczesnej kuchni,  jego zastosowanie sprawi że codzienne obowiązki kuchenne staną się przyjemniejsze.

CECHY:
 ⊲ ciche domykanie
 ⊲ 100% wysuwu
 ⊲ obciążenie pojedynczej półki 10kg
 ⊲ szybki i prosty w montażu, wystarczy przykręcić 
dolną ramę

 ⊲ wysoki stopień zagospodarowania przestrzeni
 ⊲ łatwy demontaż pojedynczego kosza
 ⊲ stabilizacja boczna

COMPACT ELLITE  45
numer katalogowy 838BE/DX45CB prawy, chromowany drut, białe dno
numer katalogowy 838BE/SX45CB lewy, chromowany drut, białe dno
numer katalogowy 838BE/DX45TT prawy, tytanowy drut, tytanowe dno

numer katalogowy 838BE/SX45TT lewy, tytanowy drut, tytanowe dno

 ⊲ minimalne światło otworu 414 mm
 ⊲ minimalna wewnętrzna szerokość korpusu 711 mm
 ⊲ minimalna wewnętrzna głębokość korpusu 485 mm

COMPACT ELLITE  60
numer katalogowy 838BE/DX60CB prawy, chromowany drut, białe dno
numer katalogowy 838BE/SX60CB lewy, chromowany drut, białe dno
numer katalogowy 838BE/DX60TT prawy, tytanowy drut, tytanowe dno

numer katalogowy 838BE/SX60TT lewy, tytanowy drut, tytanowe dno

 ⊲ minimalne światło otworu 564 mm
 ⊲ minimalna wewnętrzna szerokość korpusu 861 mm
 ⊲ minimalna wewnętrzna głębokość korpusu 485 mm
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seria ELLITE

COMPACT
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COMBI’S 45 
numer katalogowy 845BE/DX 245CB prawy, chromowany drut, białe dno
numer katalogowy 845BE/SX 245CB lewy, chromowany drut, białe dno
numer katalogowy 845BE/DX 245TT prawy, tytanowy drut, tytanowe dno

numer katalogowy 845BE/SX 245TT lewy, tytanowy drut, tytanowe dno

 ⊲ minimalne światło otworu 414mm
 ⊲ minimalna wewnętrzna szerokość korpusu 715mm
 ⊲ minimalna wewnętrzna głębokość korpusu 495mm

COMBI’S 50 
numer katalogowy 845BE/DX 250CB prawy, chromowany drut, białe dno
numer katalogowy 845BE/SX 250CB lewy, chromowany drut, białe dno
numer katalogowy 845BE/DX 250TT prawy, tytanowy drut, tytanowe dno

numer katalogowy 845BE/SX 250TT lewy, tytanowy drut, tytanowe dno

 ⊲ minimalne światło otworu 464mm
 ⊲ minimalna wewnętrzna szerokość korpusu 760mm
 ⊲ minimalna wewnętrzna głębokość korpusu 495mm

COMBI’S 60 
numer katalogowy 845BE/DX 260CB prawy, chromowany drut, białe dno
numer katalogowy 845BE/SX 260CB lewy, chromowany drut, białe dno
numer katalogowy 845BE/DX 260TT prawy, tytanowy drut, tytanowe dno

numer katalogowy 845BE/SX 260TT lewy, tytanowy drut, tytanowe dno

 ⊲ minimalne światło otworu 564mm
 ⊲ minimalna wewnętrzna szerokość korpusu 850mm
 ⊲ minimalna wewnętrzna głębokość korpusu 495mm

 A oto Combi’s. Z dumą prezentujemy nasz nowy ekskluzywny system narożny 
z rozwiązaniem chronionym patentem, kombinację systemu pełnego wysuwu i nie-
zależnych półek. Sinusoidalny, płynny system wyróżnia Combi’s, dzięki zastosowaniu 
dźwigni na przegubie kulowym.
“ZRÓB TO SAM”: Combi’s jest łatwy i szybki w montażu. Specjalne akcesoria pozwala-
ją również końcowemu użytkownikowi na bezproblemowy montaż.

CECHY:
 ⊲ płynny bezszelestny wysuw
 ⊲ 100% wysuwu
 ⊲ niezależne mocowanie każdej z półek
 ⊲ płyta perforowana
 ⊲ obciążenie pojedyńczej półki do 20kg
 ⊲ szybki montaż (szablon montażowy w komplecie)

ROZWIĄZANIE CHRONIONE PATENTEM

seria ELLITE

NO
WO

ŚĆ

2018
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CARGO MAXI FRONTOWE ELLITE 45
numer katalogowy 808AE/45 CB chromowany drut, białe dno
numer katalogowy 808AE/45 TT tytanowy drut, tytanowe dno

 ⊲ 6-poziomowe
 ⊲ wysokość 1770 mm
 ⊲ uniwersalne L/P
 ⊲ minimalna szerokość szafki 407 mm
 ⊲ minimalna głębokość szafki 493 mm
 ⊲ dopuszczalne obciążenie 60 kg

CARGO MAXI FRONTOWE ELLITE 60
numer katalogowy 808AE/60 CB chromowany drut, białe dno
numer katalogowy 808AE/60 TT tytanowy drut, tytanowe dno

 ⊲ 6-poziomowe
 ⊲ wysokość 1770 mm
 ⊲ uniwersalne L/P
 ⊲ minimalna szerokość szafki 557 mm
 ⊲ minimalna głębokość szafki 493 mm
 ⊲ dopuszczalne obciążenie 60 kg

seria ELLITE

SUCHY MAGAZYN
DLA KAżDEJ KUCHNI

 W każdej kuchni przechowywane są zapasy. Sztuką jest ich 
umiejętne i funkcjonalne rozmieszczenie. Cargo wysokie najlepiej 
sprawdzi się obok lodówki, współtworząc kuchenną spiżarnię. Dzięki 
systemom wysuwu możliwy jest dostęp do zawartości szafki za jednym 
ruchem ręki.

Zastosowany system w Cargu frontowym oferuje optymalną prze-
strzeń do przechowywania produktów - można je układać zarówno 
na półkach wewnętrznych szafki, jak i na stelażu zamontowanym na 
froncie, podobnie jak w lodówce. W momencie otwarcia szafki tylne 
półki przesuwają się do przodu umożliwiając pełen dostęp do jej za-
wartości. To praktyczne i wygodne rozwiązanie  z pewnością warte jest 
uwagi.
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CARGO MAXI ELLITE 15
5-poziomowe  
855AE/15-50GFDF + 1204E/ 15-50PCBx5 (kpl) 
chromowany drut, białe dno
5-poziomowe  
855AE/15-50TFDF + 1204E/15-50TTx5 (kpl) 
tytanowy drut, tytanowe dno

 ⊲ wysokość 1825-2185 mm
 ⊲ minimalna szerokość szafki 107 mm
 ⊲ minimalna głębokość szafki 500 mm
 ⊲ regulacja wysokości koszy
 ⊲ dopuszczalne obciążenie 50 kg

CARGO MAXI ELLITE 20
5-poziomowe  
855AE/20-50GFDF + 1204E/20-50PCBx5 (kpl) 
chromowany drut, białe dno
5-poziomowe  
855AE/20-50TFDF + 1204E/20-50TTx5 (kpl) 
tytanowy drut, tytanowe dno

 ⊲ wysokość 1825-2185 mm
 ⊲ minimalna szerokość szafki 150 mm
 ⊲ minimalna głębokość szafki 500 mm
 ⊲ regulacja wysokości koszy
 ⊲ dopuszczalne obciążenie 50 kg

CARGO MAXI ELLITE 30
5-poziomowe  
850A/30-50GFDF +1204E/ 30-50PCBx5 (kpl) chromowany drut, białe dno
6-poziomowe  
850A/30-50GFDF + 1204E/30-50PCBx6 (kpl) chromowany drut, białe dno
5-poziomowe  
850A/30-50 TFDF + 1204E/30-50TTx5 (kpl) tytanowy drut, tytanowe dno
6-poziomowe  

850A/30-50 TFDF + 1204E/30-50TTx6 (kpl) tytanowy drut, tytanowe dno
 ⊲ wysokość 1825-2185 mm
 ⊲ minimalna szerokość szafki 246 mm
 ⊲ minimalna głębokość szafki 487 mm
 ⊲ regulacja wysokości koszy, dopuszczalne obciążenie 50 kg

CARGO MAXI ELLITE 40
5-poziomowe  
850A/40-50GFDF + 1204E/40-50PCBx5 (kpl) chromowany drut, białe dno
6-poziomowe  
850A/40-50GFDF + 1204E/40-50PCBx6 (kpl) chromowany drut, białe dno
5-poziomowe  
850A/40-50 TFDF + 1204E/40-50TTx5 (kpl) tytanowy drut, tytanowe dno
6-poziomowe  

850A/40-50 TFDF + 1204E/40-50TTx6 (kpl) tytanowy drut, tytanowe dno
 ⊲ wysokość 1825-2185 mm
 ⊲ minimalna szerokość szafki 346 mm
 ⊲ minimalna głębokość szafki 487 mm
 ⊲ regulacja wysokości koszy, dopuszczalne obciążenie 50 kg 

seria ELLITE

NOWOŚĆ

2018

Wąskie Cargo
Maxi Ellite

Pozwala na optymalne zagospodarowanie najwęż-
szych przestrzeni użytkowych w kuchni. Idealnie 
sprawdzi się do przechowywania produktów 
sypkich lub słoi czy butelek, które zazwyczaj są 
problematyczne do umieszczenia  w klasycznej 
szafce.
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CARGO MAXI ELLITE PEGASUS 60 
numer katalogowy 860AE/60GCB chromowany drut, białe dno

numer katalogowy 860AE/60TT tytanowy drut, tytanowe dno

 ⊲ 5-poziomowe
 ⊲ wysokość 1830-2250 mm
 ⊲ minimalna szerokość szafki 499 mm
 ⊲ minimalna głębokość szafki 448 mm
 ⊲ dopuszczalne obciążenie 60 kg

CARGO MAXI ELLITE PEGASUS 45 
numer katalogowy 860AE/45GCB chromowany drut, białe dno

numer katalogowy 860AE/45TT tytanowy drut, tytanowe dno

 ⊲ 5-poziomowe
 ⊲ wysokość 1830-2250 mm
 ⊲ minimalna szerokość szafki 349 mm
 ⊲ minimalna głębokość szafki 448 mm
 ⊲ dopuszczalne obciążenie 60 kg

CARGO MAXI OBROTOWE ELLITE 
numer katalogowy 818AE/40-50GFDF + 1204E/40-50PCB (kpl) 

chromowany drut, białe dno

 ⊲ 5-poziomowe
 ⊲ wysokość 1835-2180 mm
 ⊲ minimalna szerokość szafki 346 mm
 ⊲ minimalna głębokość szafki 496 mm
 ⊲ dopuszczalne obciążenie 50 kg

seria ELLITE

R
e

g
u

la
cj

a
 w

y
so

k
o

śc
i k

o
sz

y

R
e

g
u

la
cj

a
 w

y
so

k
o

śc
i k

o
sz

y

Bezpośredni
dostęp z trzech stron

 Cargo Pegasus Ellite przekonuje 
swoją przejrzystością. Otwierając szafkę za 
pomocą uchwytu wyciągamy całą zawartość. 
Wysuwające się półki  pokazują nam lekkość 
zawieszenia koszy i mamy wgląd na wszyst-
kie zapasy z trzech stron.

 Cargo obrotowe dodatkowo można 
obracać o 90° w prawą i w lewą stronę. To 
rozwiązanie pozwala na kompleksowe wyko-
rzystanie przestrzeni i dobrą organizację pra-
cy w kuchni.

NOWOŚĆ
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POJEMNIKI NA ŚMIECI

 Codziennie wytwarzamy ogromne ilości 
śmieci co wymaga częstego korzystania z koszy. 
Jeśli mają one spełnić wymagania, powinny 
zapewnić szybki dostęp, niekłopotliwe opróżnianie 
i łatwe czyszczenie. Oprócz tego dają możliwość 
bieżącego sortowania odpadów.

CECHY:
 ⊲ Pojemniki na odpady wykonane są z wysokiej 
jakości tworzywa

 ⊲ Ułatwiają pracę w kuchni, idealnie dopasowują 
się do szafek

 ⊲ Zapewniają szybki dostęp
 ⊲ Do dyspozycji od dwóch do czterech 
pojemników na różnego rodzaje odpadów
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KOSZ NA ODPADY DO SZUFLADY 60 
numer katalogowy 97DA/602

A:465-540  B:420-490  C:300 mm

pojemniki: 2x16 L

KOSZ NA ODPADY DO SZUFLADY 60 
numer katalogowy 97DA/6012

A:465-540  B:420-490  C:300 mm

pojemniki: 1x16 L +2x7,5 L

KOSZ NA ODPADY DO SZUFLADY 80 
numer katalogowy 97DA/803

A:700-730  B:420-490 C:300 mm

pojemniki: 3x16 L

KOSZ NA ODPADY DO SZUFLADY 90 
numer katalogowy 97DA/903

A:790-840  B:420-490  C:300 mm

pojemniki: 3x16 L

KOSZ NA ODPADY
Z AUTOMATYCZNYM OTWIERANIEM
Pojemność 12 L
szary numer katalogowy 97PG 
biały numer katalogowy 97PB

 ⊲ minimalna szerokość frontu 400 mm
 ⊲ minimalna głębokość szafki 300 mm

KOSZ NA ODPADY DO SZUFLADY 80 
numer katalogowy 97DA/8022

A:700-730  B:420-490  C:300 mm

pojemniki: 2x16 L +2x7,5 L

POJEMNIKI NA ŚMIECI

A: szerokość  B: głębokość  C: wysokość 51



#italiandesign

„Często czujemy potrzebę zmiany organizacji przestrzeni, by ją podzielić lub by tylko 
umeblować w najbardziej funkcjonalny możliwy sposób. Czasami jednak realizacja po-
mysłów nie jest możliwa z uwagi na  brak rozwiązań bądź też z obawy przed remontem 
naszego domu.
Stworzyliśmy akcesoria meblowe by sprostać tym wymaganiom. Są one uniwersalne, 
praktyczne, z nowoczesnym i racjonalnym designem, łączące się z każdą przestrzenią, 
stając się niezależną częścią wnętrza. Nasze akcesoria są narzędziem dla wyrażania 
indywidualnego stylu i realizacji własnej wizji swojego domu.”

Damiano Latini    

#madeinmarche

Systemy kreatywnych rozwiązań

DAMA TEKA PRAKTIKA UCHWYTY GIOSTRA 
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DAMA
Uniwersalna i istotna. Dama jest struk-
turą połączonych półek, które można 
mocować  poziomo w zależności od 
wymagań przestrzeni lub zgodnie z or-
ganizacją przedmiotów jakie mają być 
przechowywane.  Dzięki wielu kompo-
netom, takich jak półki o różnych wy-
miarach, haczyki wielofunkcyjne czy 
uchwyty, Dama jest idealna zarówno do 
kuchni jak i łazienki. Z łatwością może 
zostać przekształcona   z prostego sys-
temu regałowego do prawdziwego me-
bla.

DAMA 720
  
materiał: aluminium
wykończenie: GHISA

Dama 360

Dama 600

Dama 720

Dama 960
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Dama

DAMA 
720x600

DAMA 
720x900

DAMA 
720x1200

długość [cm] 60 90 120

wysokość [cm] 72 72 72

DAMA 600
  
materiał: aluminium
wykończenie: GHISA

Dama 360

Dama 600

Dama 720

Dama 960
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Dama

DAMA
600x600

DAMA 
600x900

DAMA 
600x1200

długość [cm] 60 90 120

wysokość [cm] 60 60 60

AKCESORIA

Abbinare un accessorio ad un adattatore
Match an accessory to an adapter
Использовать один адаптор для крепления 
контейнера

Abbinare due ganci ad un sacchetto contenitore
Match two hooks to a container bag
Использовать два крючка для бумажного мешка – 
контейнера

Abbinare una coppia di staffe reggimensola alla mensola 
Match a pair of brackets to the shelf
Использовать пару полкодержателей для одной полки

Accessori / Accessories / Аксессуары

1716 DAMA DAMA

Contenitori
Containers
контейнеры

Portarotolo
Roll holder
держатель для 
бумажного полотенца

Mensola
Shelf
полка

pagina 126 pagina 127 pagina 126

Portatovaglioli
Napkins holder
держатель для 
салфеток

Portabarattoli
Jars holder
держатель для 
баночек

Portaspezie
Spices holder
держатель для специй

pagina 129 pagina 128 pagina 128

Portaposate
Cutlery holder
держатель для 
столовых приборов

Portarotolo
Roll holder
держатель для 
бумажного полотенца

Portabarattoli
Jars holder
держатель для 
баночек

pagina 128 pagina 129 pagina 124

Portaspezie
Spices holder
держатель для специй

Portaposate
Cutlery holder
держатель для 
столовых приборов

Portarotolo
Roll holder
держатель для 
бумажного полотенца

pagina 124 pagina 124 pagina 125

Mensola legno 22
Wood shelf 22
деревянная полка 22

Contenitori
Containers
контейнеры

Contenitori
Containers
контейнеры

pagina 138 pagina 140 pagina 126

Portabottiglie
Bottle holder
держатель для 
бутылок

Portapentole
Support pots
держатель для 
кастрюль

Portarotolo
Roll holder
держатель для 
бумажного полотенца

pagina 135 pagina 133 pagina 133

Mensola 270
Shelf 270
полка 270

Mensola 450
Shelf 450
полка 450

Mensola 600
Shelf 600
полка 600

pagina 132 pagina 132 pagina 132

Adattatore
Adapter
адаптор

Gancio
Hanger
крючок

Reggimensola
Shelf support
полкодержатель

pagina 135 pagina 134 pagina 134

adapter
GIOSTRA/A
10x2,0x2,3

uchwyt na butelki
GIOSTRA/WH 
27x4,5x10

półka 270
GIOSTRA/S-270
27x1,0x17

Abbinare un accessorio ad un adattatore
Match an accessory to an adapter
Использовать один адаптор для крепления 
контейнера

Abbinare due ganci ad un sacchetto contenitore
Match two hooks to a container bag
Использовать два крючка для бумажного мешка – 
контейнера

Abbinare una coppia di staffe reggimensola alla mensola 
Match a pair of brackets to the shelf
Использовать пару полкодержателей для одной полки

Accessori / Accessories / Аксессуары

1716 DAMA DAMA

Contenitori
Containers
контейнеры

Portarotolo
Roll holder
держатель для 
бумажного полотенца

Mensola
Shelf
полка

pagina 126 pagina 127 pagina 126

Portatovaglioli
Napkins holder
держатель для 
салфеток

Portabarattoli
Jars holder
держатель для 
баночек

Portaspezie
Spices holder
держатель для специй

pagina 129 pagina 128 pagina 128

Portaposate
Cutlery holder
держатель для 
столовых приборов

Portarotolo
Roll holder
держатель для 
бумажного полотенца

Portabarattoli
Jars holder
держатель для 
баночек

pagina 128 pagina 129 pagina 124

Portaspezie
Spices holder
держатель для специй

Portaposate
Cutlery holder
держатель для 
столовых приборов

Portarotolo
Roll holder
держатель для 
бумажного полотенца

pagina 124 pagina 124 pagina 125

Mensola legno 22
Wood shelf 22
деревянная полка 22

Contenitori
Containers
контейнеры

Contenitori
Containers
контейнеры

pagina 138 pagina 140 pagina 126

Portabottiglie
Bottle holder
держатель для 
бутылок

Portapentole
Support pots
держатель для 
кастрюль

Portarotolo
Roll holder
держатель для 
бумажного полотенца

pagina 135 pagina 133 pagina 133

Mensola 270
Shelf 270
полка 270

Mensola 450
Shelf 450
полка 450

Mensola 600
Shelf 600
полка 600

pagina 132 pagina 132 pagina 132

Adattatore
Adapter
адаптор

Gancio
Hanger
крючок

Reggimensola
Shelf support
полкодержатель

pagina 135 pagina 134 pagina 134

uchwyt
GIOSTRA/H
1,0x3,9x5,3

pojemnik papierowy
SCH/S 8,0x10x5,5 
SCH/M 14x16x9,5
SCH/L 40x30x20

wspornik na patelnie
GIOSTRA/PH 
1,0x0,8x16,3

półka 450
GIOSTRA/S-450 
45x1,0x17

Abbinare un accessorio ad un adattatore
Match an accessory to an adapter
Использовать один адаптор для крепления 
контейнера

Abbinare due ganci ad un sacchetto contenitore
Match two hooks to a container bag
Использовать два крючка для бумажного мешка – 
контейнера

Abbinare una coppia di staffe reggimensola alla mensola 
Match a pair of brackets to the shelf
Использовать пару полкодержателей для одной полки

Accessori / Accessories / Аксессуары

1716 DAMA DAMA

Contenitori
Containers
контейнеры

Portarotolo
Roll holder
держатель для 
бумажного полотенца

Mensola
Shelf
полка

pagina 126 pagina 127 pagina 126

Portatovaglioli
Napkins holder
держатель для 
салфеток

Portabarattoli
Jars holder
держатель для 
баночек

Portaspezie
Spices holder
держатель для специй

pagina 129 pagina 128 pagina 128

Portaposate
Cutlery holder
держатель для 
столовых приборов

Portarotolo
Roll holder
держатель для 
бумажного полотенца

Portabarattoli
Jars holder
держатель для 
баночек

pagina 128 pagina 129 pagina 124

Portaspezie
Spices holder
держатель для специй

Portaposate
Cutlery holder
держатель для 
столовых приборов

Portarotolo
Roll holder
держатель для 
бумажного полотенца

pagina 124 pagina 124 pagina 125

Mensola legno 22
Wood shelf 22
деревянная полка 22

Contenitori
Containers
контейнеры

Contenitori
Containers
контейнеры

pagina 138 pagina 140 pagina 126

Portabottiglie
Bottle holder
держатель для 
бутылок

Portapentole
Support pots
держатель для 
кастрюль

Portarotolo
Roll holder
держатель для 
бумажного полотенца

pagina 135 pagina 133 pagina 133

Mensola 270
Shelf 270
полка 270

Mensola 450
Shelf 450
полка 450

Mensola 600
Shelf 600
полка 600

pagina 132 pagina 132 pagina 132

Adattatore
Adapter
адаптор

Gancio
Hanger
крючок

Reggimensola
Shelf support
полкодержатель

pagina 135 pagina 134 pagina 134

wspornik do półki 
GIOSTRA/SH
3,0x1,3x20 

pojemnik Praktika
P-AM02 
27x7,5x14,7

uchwyt na ręczniki
GIOSTRA/RH 
27,2x8,4x17

półka 600 
GIOSTRA/S-600 
60x1,0x17

Abbinare un accessorio ad un adattatore
Match an accessory to an adapter
Использовать один адаптор для крепления 
контейнера

Abbinare due ganci ad un sacchetto contenitore
Match two hooks to a container bag
Использовать два крючка для бумажного мешка – 
контейнера

Abbinare una coppia di staffe reggimensola alla mensola 
Match a pair of brackets to the shelf
Использовать пару полкодержателей для одной полки

Accessori / Accessories / Аксессуары

1716 DAMA DAMA

Contenitori
Containers
контейнеры

Portarotolo
Roll holder
держатель для 
бумажного полотенца

Mensola
Shelf
полка

pagina 126 pagina 127 pagina 126

Portatovaglioli
Napkins holder
держатель для 
салфеток

Portabarattoli
Jars holder
держатель для 
баночек

Portaspezie
Spices holder
держатель для специй

pagina 129 pagina 128 pagina 128

Portaposate
Cutlery holder
держатель для 
столовых приборов

Portarotolo
Roll holder
держатель для 
бумажного полотенца

Portabarattoli
Jars holder
держатель для 
баночек

pagina 128 pagina 129 pagina 124

Portaspezie
Spices holder
держатель для специй

Portaposate
Cutlery holder
держатель для 
столовых приборов

Portarotolo
Roll holder
держатель для 
бумажного полотенца

pagina 124 pagina 124 pagina 125

Mensola legno 22
Wood shelf 22
деревянная полка 22

Contenitori
Containers
контейнеры

Contenitori
Containers
контейнеры

pagina 138 pagina 140 pagina 126

Portabottiglie
Bottle holder
держатель для 
бутылок

Portapentole
Support pots
держатель для 
кастрюль

Portarotolo
Roll holder
держатель для 
бумажного полотенца

pagina 135 pagina 133 pagina 133

Mensola 270
Shelf 270
полка 270

Mensola 450
Shelf 450
полка 450

Mensola 600
Shelf 600
полка 600

pagina 132 pagina 132 pagina 132

Adattatore
Adapter
адаптор

Gancio
Hanger
крючок

Reggimensola
Shelf support
полкодержатель

pagina 135 pagina 134 pagina 134

Abbinare un accessorio ad un adattatore
Match an accessory to an adapter
Использовать один адаптор для крепления 
контейнера

Abbinare due ganci ad un sacchetto contenitore
Match two hooks to a container bag
Использовать два крючка для бумажного мешка – 
контейнера

Abbinare una coppia di staffe reggimensola alla mensola 
Match a pair of brackets to the shelf
Использовать пару полкодержателей для одной полки

Accessori / Accessories / Аксессуары

1716 DAMA DAMA

Contenitori
Containers
контейнеры

Portarotolo
Roll holder
держатель для 
бумажного полотенца

Mensola
Shelf
полка

pagina 126 pagina 127 pagina 126

Portatovaglioli
Napkins holder
держатель для 
салфеток

Portabarattoli
Jars holder
держатель для 
баночек

Portaspezie
Spices holder
держатель для специй

pagina 129 pagina 128 pagina 128

Portaposate
Cutlery holder
держатель для 
столовых приборов

Portarotolo
Roll holder
держатель для 
бумажного полотенца

Portabarattoli
Jars holder
держатель для 
баночек

pagina 128 pagina 129 pagina 124

Portaspezie
Spices holder
держатель для специй

Portaposate
Cutlery holder
держатель для 
столовых приборов

Portarotolo
Roll holder
держатель для 
бумажного полотенца

pagina 124 pagina 124 pagina 125

Mensola legno 22
Wood shelf 22
деревянная полка 22

Contenitori
Containers
контейнеры

Contenitori
Containers
контейнеры

pagina 138 pagina 140 pagina 126

Portabottiglie
Bottle holder
держатель для 
бутылок

Portapentole
Support pots
держатель для 
кастрюль

Portarotolo
Roll holder
держатель для 
бумажного полотенца

pagina 135 pagina 133 pagina 133

Mensola 270
Shelf 270
полка 270

Mensola 450
Shelf 450
полка 450

Mensola 600
Shelf 600
полка 600

pagina 132 pagina 132 pagina 132

Adattatore
Adapter
адаптор

Gancio
Hanger
крючок

Reggimensola
Shelf support
полкодержатель

pagina 135 pagina 134 pagina 134

Abbinare un accessorio ad un adattatore
Match an accessory to an adapter
Использовать один адаптор для крепления 
контейнера

Abbinare due ganci ad un sacchetto contenitore
Match two hooks to a container bag
Использовать два крючка для бумажного мешка – 
контейнера

Abbinare una coppia di staffe reggimensola alla mensola 
Match a pair of brackets to the shelf
Использовать пару полкодержателей для одной полки

Accessori / Accessories / Аксессуары

1716 DAMA DAMA

Contenitori
Containers
контейнеры

Portarotolo
Roll holder
держатель для 
бумажного полотенца

Mensola
Shelf
полка

pagina 126 pagina 127 pagina 126

Portatovaglioli
Napkins holder
держатель для 
салфеток

Portabarattoli
Jars holder
держатель для 
баночек

Portaspezie
Spices holder
держатель для специй

pagina 129 pagina 128 pagina 128

Portaposate
Cutlery holder
держатель для 
столовых приборов

Portarotolo
Roll holder
держатель для 
бумажного полотенца

Portabarattoli
Jars holder
держатель для 
баночек

pagina 128 pagina 129 pagina 124

Portaspezie
Spices holder
держатель для специй

Portaposate
Cutlery holder
держатель для 
столовых приборов

Portarotolo
Roll holder
держатель для 
бумажного полотенца

pagina 124 pagina 124 pagina 125

Mensola legno 22
Wood shelf 22
деревянная полка 22

Contenitori
Containers
контейнеры

Contenitori
Containers
контейнеры

pagina 138 pagina 140 pagina 126

Portabottiglie
Bottle holder
держатель для 
бутылок

Portapentole
Support pots
держатель для 
кастрюль

Portarotolo
Roll holder
держатель для 
бумажного полотенца

pagina 135 pagina 133 pagina 133

Mensola 270
Shelf 270
полка 270

Mensola 450
Shelf 450
полка 450

Mensola 600
Shelf 600
полка 600

pagina 132 pagina 132 pagina 132

Adattatore
Adapter
адаптор

Gancio
Hanger
крючок

Reggimensola
Shelf support
полкодержатель

pagina 135 pagina 134 pagina 134

pojemnik Praktika
P-AM04 
13x10x7,6

Abbinare un accessorio ad un adattatore
Match an accessory to an adapter
Использовать один адаптор для крепления 
контейнера

Abbinare due ganci ad un sacchetto contenitore
Match two hooks to a container bag
Использовать два крючка для бумажного мешка – 
контейнера

Abbinare una coppia di staffe reggimensola alla mensola 
Match a pair of brackets to the shelf
Использовать пару полкодержателей для одной полки

Accessori / Accessories / Аксессуары

1716 DAMA DAMA

Contenitori
Containers
контейнеры

Portarotolo
Roll holder
держатель для 
бумажного полотенца

Mensola
Shelf
полка

pagina 126 pagina 127 pagina 126

Portatovaglioli
Napkins holder
держатель для 
салфеток

Portabarattoli
Jars holder
держатель для 
баночек

Portaspezie
Spices holder
держатель для специй

pagina 129 pagina 128 pagina 128

Portaposate
Cutlery holder
держатель для 
столовых приборов

Portarotolo
Roll holder
держатель для 
бумажного полотенца

Portabarattoli
Jars holder
держатель для 
баночек

pagina 128 pagina 129 pagina 124

Portaspezie
Spices holder
держатель для специй

Portaposate
Cutlery holder
держатель для 
столовых приборов

Portarotolo
Roll holder
держатель для 
бумажного полотенца

pagina 124 pagina 124 pagina 125

Mensola legno 22
Wood shelf 22
деревянная полка 22

Contenitori
Containers
контейнеры

Contenitori
Containers
контейнеры

pagina 138 pagina 140 pagina 126

Portabottiglie
Bottle holder
держатель для 
бутылок

Portapentole
Support pots
держатель для 
кастрюль

Portarotolo
Roll holder
держатель для 
бумажного полотенца

pagina 135 pagina 133 pagina 133

Mensola 270
Shelf 270
полка 270

Mensola 450
Shelf 450
полка 450

Mensola 600
Shelf 600
полка 600

pagina 132 pagina 132 pagina 132

Adattatore
Adapter
адаптор

Gancio
Hanger
крючок

Reggimensola
Shelf support
полкодержатель

pagina 135 pagina 134 pagina 134

uchwyt na ręczniki
P-AM05 
24,5x4,5x12,1

pojemnik Praktika
P-AM03 
13x10x7,6

*

**

* **

* **
Połącz akcesoria z adapterem Połącz dwa uchwyty 

z pojemnikiem

wymiary: długość / wysokość / głębokość [cm]
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GIOSTRA
Przestrzenna, funkcjonalna i praktyczna. Giostra 
jest najlepszym rozwiązaniem dla każdego kto 
potrzebuje podzielić przestrzeń w piękny i racjo-
nalny sposób. Montaż to jedynie przymocowanie 
do sufitu i podłogi, pozwala na tworzenie różnych 
miejsc bez zamykania widoczności całej prze-
strzeni, może zawierać  różnorodne przedmioty 
dzięki umieszczonym elementom na stelażu. Nie 
ma przestrzeni, do której Giostra nie pasowałaby. 
Z nowoczesnym i prostym designem z łatwością 
integruje się  z otoczeniem. Każde miejsce - prze-
strzeń do mieszkania lub do pracy, o dużych czy 
o małych rozmiarach, stanie się bardziej funkcjo-
nalna bez radykalnych zmian konstrukcyjnych

GIOSTRA/90 GIOSTRA/180 GIOSTRA/180S

długość [cm] 102,8 195,6 195,6

wysokość [cm] 266,0-276,0 266,0-276,0 266,0-276,0

AKCESORIA

półka drewniana
GIOSTRA/SW-45-R 90x2,0x50
GIOSTRA/SWS 90x2,0x22
GIOSTRA/SW  90x2,0x50

GIOSTRA 90/180/180S
Materiale / Materials / МАТЕРИАЛ
Alluminio / Alluminium / Алюминий

GIOSTRA/90 GIOSTRA/180 GIOSTRA/180S

Kg. 15.0 24.0 24.8

L cm 102.8 195.6 195.6

L1 cm 90.0 90.0 90.0

H cm (min-max) 266.0 - 276.0 266.0 - 276.0 266.0 - 276.0

P cm 10.0 10.0 10.0

X1 cm (min-max) 60.0 - 65.0 60.0 - 65.0 60.0 - 65.0

X2 cm 50.0 50.0 50.0

X3 cm (min-max) - - 35.4 - 40.4

Verniciato ghisa
Painting cast iron
ОКРАСКА ЧУГУН

Titanio
Titanium
титан

Nero
Black
черный

Corten
Corten
ржавчина

Verniciato
Painting
ОКРАСКА

x

x

x

x

L

x

x

x

x

L

x

x

x

x

L
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Giostra è un complemento per interni con dimensioni e misure diverse, che 
possono variare per adeguarsi alla perfezione a tutti i contesti dove l’impianto 
viene realizzato. Per questo, Giostra è adatto a edifici residenziali, uffici, centri 
commerciali perché il cliente può individuare la tipologia che più gli aggrada, 
con tutte le caratteristiche che desidera e richiede. Si possono avere maggiori 
informazioni mettendosi in contatto con l’azienda, per telefono o via posta 
elettronica.

Giostra is a furnishing accessory available in different sizes and shapes to 
provide you with a bespoke solution that perfectly fit in your space. For this 
reason, Giostra is suitable for residential buildings, offices and shopping 
malls. Every customer can choose the favourite structure and add the desired 
features on demand. For more information please contact the company, by 
phone or e-mail.

Джостра это дополнение к интерьеру разных размеров и высот, которые 
могут варьироваться, чтобы идеально подойти в любой контекст, в 
котором будут установлены. Джостра подходит для жилых помещений, 
офисов или торговых центров, позволяя клиенту подобрать нужный для 
него тип, со всеми необходимыми и желаемыми характеристиками. За 
дополнительной информацией обращайтесь в компанию по телефону 
или по электронной почте.

PIEDINI DI REGOLAZIONE
Grazie ai piedini di regolazione i montanti possono essere allineati e messi in 
tensione in modo solidale e sicuro in tutta semplicità. Utilizzando i piedini di 
regolazione è possibile regolare l’altezza fino a 10 cm (5 cm in alto e 5 cm in 
basso).

ADJUSTING FEET
Thanks to the adjusting feet, you can easily align the pillars in a solid and safe 
manner. Using the adjustment feet you can adjust the height up to 10 cm (5 cm 
upward and 5 cm downward).

РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ
Благодаря регулируемым ножкам, несущие колонны будут выровнены, 
прочно и надежно отрегулированы простым способом. Ими  можно 
скорректировать высоту до 10 см (5 см снизу и 5 см сверху).

INCASTRO BREVETTATO
La perfetta geometria ed il millimetrico dimensionamento dell’incastro permette 
di avere una solida tenuta (fino a 40 Kg per ogni barra orizzontale). L’innovativo 
sistema ad incastro, elimina la necessità di avvitare gli accessori alla struttura, 
garantendo velocità di montaggio e stabilità.

PATENTED JOINT
Perfect geometry and millimeter sizing of the joint allows for a solid endurance 
(up to 40 Kg for each horizontal bar). The innovative interlocking system 
eliminates the need for screwing the accessories to the frame ensuring a quick 
assembly and solidity.

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ
Идеальная геометрия и точность паза до миллиметров, позволяет 
получить прочную устойчивость (каждая горизонтальная планка 
выдерживает до 40 кг). Инновационная система крепления защелкивания 
в паз, убирает необходимость иметь дополнительные крепежные 
элементы, но гарантирует скорость монтажа и стабильность структуры.

UTILITÀ BIFACCIALE
Grazie alle due barre orizzontali fissate sul montante verticale, Giostra è in 
grado di formulare molteplici soluzioni per la definizione architettonica degli 
ambienti. Con una sola struttura è possibile attrezzare due zone distinte, 
mantenendo sempre un design leggero e moderno.

TWO-SIDED UTILITY
Thanks to the two horizontal bars fixed to the vertical pillar, Giostra can offer 
multiple solutions for the architectural definition of the spaces. Just one single 
structure can furnish two distinct areas and yet keep a modern and smart 
design.

ДВУХСТОРОННЯЯ СИСТЕМА
Благодаря двум горизонтальным планкам, соединенные и зафиксированы 
на вертикальных несущих колоннах, Джостра может предложить 
многочисленные решения для определения архитектурных требований к 
помещению. Всего одна структура может оборудовать две разные зоны, 
сохраняя легкий и современный дизайн.

MODULARE
Una semplicità architettonica che assicura al progetto un’eccezionale versatilità, 
con la possibilità di realizzare composizioni anche di ampie dimensioni, 
in assoluta sicurezza. Affiancando più moduli è possibile comporre infinite 
soluzioni.

MODULAR
An architectural simplicity that assures the project an exceptional versatility, 
with the opportunity of creating compositions of even greater dimensions, 
in absolute safety. By joining multiple modules, it is possible to make infinite 
solutions.

МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Архитектурная простота, которая дарит исключительную многогранность 
системе, и дает возможность создавать даже большие структуры в 
полной безопасности. Соединяя дополнительные  модули системы, 
можно создать бесконечное количество решений.

3332 GIOSTRA GIOSTRA

GIOSTRA 90/180/180S
Materiale / Materials / МАТЕРИАЛ
Alluminio / Alluminium / Алюминий

GIOSTRA/90 GIOSTRA/180 GIOSTRA/180S

Kg. 15.0 24.0 24.8

L cm 102.8 195.6 195.6

L1 cm 90.0 90.0 90.0

H cm (min-max) 266.0 - 276.0 266.0 - 276.0 266.0 - 276.0

P cm 10.0 10.0 10.0

X1 cm (min-max) 60.0 - 65.0 60.0 - 65.0 60.0 - 65.0

X2 cm 50.0 50.0 50.0

X3 cm (min-max) - - 35.4 - 40.4

Verniciato ghisa
Painting cast iron
ОКРАСКА ЧУГУН

Titanio
Titanium
титан

Nero
Black
черный

Corten
Corten
ржавчина

Verniciato
Painting
ОКРАСКА
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Giostra è un complemento per interni con dimensioni e misure diverse, che 
possono variare per adeguarsi alla perfezione a tutti i contesti dove l’impianto 
viene realizzato. Per questo, Giostra è adatto a edifici residenziali, uffici, centri 
commerciali perché il cliente può individuare la tipologia che più gli aggrada, 
con tutte le caratteristiche che desidera e richiede. Si possono avere maggiori 
informazioni mettendosi in contatto con l’azienda, per telefono o via posta 
elettronica.

Giostra is a furnishing accessory available in different sizes and shapes to 
provide you with a bespoke solution that perfectly fit in your space. For this 
reason, Giostra is suitable for residential buildings, offices and shopping 
malls. Every customer can choose the favourite structure and add the desired 
features on demand. For more information please contact the company, by 
phone or e-mail.

Джостра это дополнение к интерьеру разных размеров и высот, которые 
могут варьироваться, чтобы идеально подойти в любой контекст, в 
котором будут установлены. Джостра подходит для жилых помещений, 
офисов или торговых центров, позволяя клиенту подобрать нужный для 
него тип, со всеми необходимыми и желаемыми характеристиками. За 
дополнительной информацией обращайтесь в компанию по телефону 
или по электронной почте.

PIEDINI DI REGOLAZIONE
Grazie ai piedini di regolazione i montanti possono essere allineati e messi in 
tensione in modo solidale e sicuro in tutta semplicità. Utilizzando i piedini di 
regolazione è possibile regolare l’altezza fino a 10 cm (5 cm in alto e 5 cm in 
basso).

ADJUSTING FEET
Thanks to the adjusting feet, you can easily align the pillars in a solid and safe 
manner. Using the adjustment feet you can adjust the height up to 10 cm (5 cm 
upward and 5 cm downward).

РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ
Благодаря регулируемым ножкам, несущие колонны будут выровнены, 
прочно и надежно отрегулированы простым способом. Ими  можно 
скорректировать высоту до 10 см (5 см снизу и 5 см сверху).

INCASTRO BREVETTATO
La perfetta geometria ed il millimetrico dimensionamento dell’incastro permette 
di avere una solida tenuta (fino a 40 Kg per ogni barra orizzontale). L’innovativo 
sistema ad incastro, elimina la necessità di avvitare gli accessori alla struttura, 
garantendo velocità di montaggio e stabilità.

PATENTED JOINT
Perfect geometry and millimeter sizing of the joint allows for a solid endurance 
(up to 40 Kg for each horizontal bar). The innovative interlocking system 
eliminates the need for screwing the accessories to the frame ensuring a quick 
assembly and solidity.

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ
Идеальная геометрия и точность паза до миллиметров, позволяет 
получить прочную устойчивость (каждая горизонтальная планка 
выдерживает до 40 кг). Инновационная система крепления защелкивания 
в паз, убирает необходимость иметь дополнительные крепежные 
элементы, но гарантирует скорость монтажа и стабильность структуры.

UTILITÀ BIFACCIALE
Grazie alle due barre orizzontali fissate sul montante verticale, Giostra è in 
grado di formulare molteplici soluzioni per la definizione architettonica degli 
ambienti. Con una sola struttura è possibile attrezzare due zone distinte, 
mantenendo sempre un design leggero e moderno.

TWO-SIDED UTILITY
Thanks to the two horizontal bars fixed to the vertical pillar, Giostra can offer 
multiple solutions for the architectural definition of the spaces. Just one single 
structure can furnish two distinct areas and yet keep a modern and smart 
design.

ДВУХСТОРОННЯЯ СИСТЕМА
Благодаря двум горизонтальным планкам, соединенные и зафиксированы 
на вертикальных несущих колоннах, Джостра может предложить 
многочисленные решения для определения архитектурных требований к 
помещению. Всего одна структура может оборудовать две разные зоны, 
сохраняя легкий и современный дизайн.

MODULARE
Una semplicità architettonica che assicura al progetto un’eccezionale versatilità, 
con la possibilità di realizzare composizioni anche di ampie dimensioni, 
in assoluta sicurezza. Affiancando più moduli è possibile comporre infinite 
soluzioni.

MODULAR
An architectural simplicity that assures the project an exceptional versatility, 
with the opportunity of creating compositions of even greater dimensions, 
in absolute safety. By joining multiple modules, it is possible to make infinite 
solutions.

МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Архитектурная простота, которая дарит исключительную многогранность 
системе, и дает возможность создавать даже большие структуры в 
полной безопасности. Соединяя дополнительные  модули системы, 
можно создать бесконечное количество решений.

3332 GIOSTRA GIOSTRA

GIOSTRA 90/180/180S
Materiale / Materials / МАТЕРИАЛ
Alluminio / Alluminium / Алюминий

GIOSTRA/90 GIOSTRA/180 GIOSTRA/180S

Kg. 15.0 24.0 24.8

L cm 102.8 195.6 195.6

L1 cm 90.0 90.0 90.0

H cm (min-max) 266.0 - 276.0 266.0 - 276.0 266.0 - 276.0

P cm 10.0 10.0 10.0

X1 cm (min-max) 60.0 - 65.0 60.0 - 65.0 60.0 - 65.0

X2 cm 50.0 50.0 50.0

X3 cm (min-max) - - 35.4 - 40.4

Verniciato ghisa
Painting cast iron
ОКРАСКА ЧУГУН
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Giostra è un complemento per interni con dimensioni e misure diverse, che 
possono variare per adeguarsi alla perfezione a tutti i contesti dove l’impianto 
viene realizzato. Per questo, Giostra è adatto a edifici residenziali, uffici, centri 
commerciali perché il cliente può individuare la tipologia che più gli aggrada, 
con tutte le caratteristiche che desidera e richiede. Si possono avere maggiori 
informazioni mettendosi in contatto con l’azienda, per telefono o via posta 
elettronica.

Giostra is a furnishing accessory available in different sizes and shapes to 
provide you with a bespoke solution that perfectly fit in your space. For this 
reason, Giostra is suitable for residential buildings, offices and shopping 
malls. Every customer can choose the favourite structure and add the desired 
features on demand. For more information please contact the company, by 
phone or e-mail.

Джостра это дополнение к интерьеру разных размеров и высот, которые 
могут варьироваться, чтобы идеально подойти в любой контекст, в 
котором будут установлены. Джостра подходит для жилых помещений, 
офисов или торговых центров, позволяя клиенту подобрать нужный для 
него тип, со всеми необходимыми и желаемыми характеристиками. За 
дополнительной информацией обращайтесь в компанию по телефону 
или по электронной почте.

PIEDINI DI REGOLAZIONE
Grazie ai piedini di regolazione i montanti possono essere allineati e messi in 
tensione in modo solidale e sicuro in tutta semplicità. Utilizzando i piedini di 
regolazione è possibile regolare l’altezza fino a 10 cm (5 cm in alto e 5 cm in 
basso).

ADJUSTING FEET
Thanks to the adjusting feet, you can easily align the pillars in a solid and safe 
manner. Using the adjustment feet you can adjust the height up to 10 cm (5 cm 
upward and 5 cm downward).

РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ
Благодаря регулируемым ножкам, несущие колонны будут выровнены, 
прочно и надежно отрегулированы простым способом. Ими  можно 
скорректировать высоту до 10 см (5 см снизу и 5 см сверху).

INCASTRO BREVETTATO
La perfetta geometria ed il millimetrico dimensionamento dell’incastro permette 
di avere una solida tenuta (fino a 40 Kg per ogni barra orizzontale). L’innovativo 
sistema ad incastro, elimina la necessità di avvitare gli accessori alla struttura, 
garantendo velocità di montaggio e stabilità.

PATENTED JOINT
Perfect geometry and millimeter sizing of the joint allows for a solid endurance 
(up to 40 Kg for each horizontal bar). The innovative interlocking system 
eliminates the need for screwing the accessories to the frame ensuring a quick 
assembly and solidity.

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ
Идеальная геометрия и точность паза до миллиметров, позволяет 
получить прочную устойчивость (каждая горизонтальная планка 
выдерживает до 40 кг). Инновационная система крепления защелкивания 
в паз, убирает необходимость иметь дополнительные крепежные 
элементы, но гарантирует скорость монтажа и стабильность структуры.

UTILITÀ BIFACCIALE
Grazie alle due barre orizzontali fissate sul montante verticale, Giostra è in 
grado di formulare molteplici soluzioni per la definizione architettonica degli 
ambienti. Con una sola struttura è possibile attrezzare due zone distinte, 
mantenendo sempre un design leggero e moderno.

TWO-SIDED UTILITY
Thanks to the two horizontal bars fixed to the vertical pillar, Giostra can offer 
multiple solutions for the architectural definition of the spaces. Just one single 
structure can furnish two distinct areas and yet keep a modern and smart 
design.

ДВУХСТОРОННЯЯ СИСТЕМА
Благодаря двум горизонтальным планкам, соединенные и зафиксированы 
на вертикальных несущих колоннах, Джостра может предложить 
многочисленные решения для определения архитектурных требований к 
помещению. Всего одна структура может оборудовать две разные зоны, 
сохраняя легкий и современный дизайн.

MODULARE
Una semplicità architettonica che assicura al progetto un’eccezionale versatilità, 
con la possibilità di realizzare composizioni anche di ampie dimensioni, 
in assoluta sicurezza. Affiancando più moduli è possibile comporre infinite 
soluzioni.

MODULAR
An architectural simplicity that assures the project an exceptional versatility, 
with the opportunity of creating compositions of even greater dimensions, 
in absolute safety. By joining multiple modules, it is possible to make infinite 
solutions.

МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Архитектурная простота, которая дарит исключительную многогранность 
системе, и дает возможность создавать даже большие структуры в 
полной безопасности. Соединяя дополнительные  модули системы, 
можно создать бесконечное количество решений.

3332 GIOSTRA GIOSTRA

GIOSTRA 
90/180/180S
  
materiał: aluminium
wykończenie: GHISA

3534 GIOSTRA GIOSTRA

Mensola rovere 45
Durmast shelf 45
дубовая полка 45

Mensola legno 50
Wood shelf 50
деревянная полка 50

Pannello ragnatela
Web panel
панель
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Contenitori
Containers
контейнеры

Contenitori
Containers
контейнеры

Portarotolo
Roll holder
держатель для 
бумажного полотенца
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Mensola
Shelf
полка

Portatovaglioli
Napkins holder
держатель для 
салфеток

Portabarattoli
Jars holder
держатель для 
баночек
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Portaspezie
Spices holder
держатель для специй

Portaposate
Cutlery holder
держатель для 
столовых приборов

Portarotolo
Roll holder
держатель для 
бумажного полотенца
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Portabarattoli
Jars holder
держатель для 
баночек

Portaspezie
Spices holder
держатель для специй

Portaposate
Cutlery holder
держатель для 
столовых приборов
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Portarotolo
Roll holder
держатель для 
бумажного полотенца
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Mensola legno 22
Wood shelf 22
деревянная полка 22

Contenitori
Containers
контейнеры

Cassettiera
Caisson
ящик
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Portabottiglie
Bottle holder
держатель для 
бутылок

Portapentole
Support pots
держатель для 
кастрюль

Portarotolo
Roll holder
держатель для 
бумажного полотенца
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Mensola 270
Shelf 270
полка 270

Mensola 450
Shelf 450
полка 450

Mensola 600
Shelf 600
полка 600
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Adattatore
Adapter
адаптор

Gancio
Hanger
крючок

Reggimensola
Shelf support
полкодержатель
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Accessori / Accessories / Аксессуары

Abbinare un accessorio ad un adattatore
Match an accessory to an adapter
Использовать один адаптор для 
крепления контейнера

Abbinare due ganci ad un sacchetto 
contenitore
Match two hooks to a container bag
Использовать два крючка для 
бумажного мешка – контейнера

Abbinare una coppia di staffe reggimen-
sola alla mensola 
Match a pair of brackets to the shelf
Использовать пару полкодержателей 
для одной полки

Abbinare due coppie di staffe reggimen-
sola alla mensola 
Match two pairs of brackets to the shelf 
Использовать две пары 
полкодержателей для полки
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Roll holder
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Mensola legno 22
Wood shelf 22
деревянная полка 22

Contenitori
Containers
контейнеры
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Caisson
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Portabottiglie
Bottle holder
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Support pots
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Roll holder
держатель для 
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Mensola 270
Shelf 270
полка 270

Mensola 450
Shelf 450
полка 450

Mensola 600
Shelf 600
полка 600
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Adattatore
Adapter
адаптор

Gancio
Hanger
крючок

Reggimensola
Shelf support
полкодержатель
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Accessori / Accessories / Аксессуары

Abbinare un accessorio ad un adattatore
Match an accessory to an adapter
Использовать один адаптор для 
крепления контейнера

Abbinare due ganci ad un sacchetto 
contenitore
Match two hooks to a container bag
Использовать два крючка для 
бумажного мешка – контейнера

Abbinare una coppia di staffe reggimen-
sola alla mensola 
Match a pair of brackets to the shelf
Использовать пару полкодержателей 
для одной полки

Abbinare due coppie di staffe reggimen-
sola alla mensola 
Match two pairs of brackets to the shelf 
Использовать две пары 
полкодержателей для полки

Abbinare un accessorio ad un adattatore
Match an accessory to an adapter
Использовать один адаптор для крепления 
контейнера

Abbinare due ganci ad un sacchetto contenitore
Match two hooks to a container bag
Использовать два крючка для бумажного мешка – 
контейнера

Abbinare una coppia di staffe reggimensola alla mensola 
Match a pair of brackets to the shelf
Использовать пару полкодержателей для одной полки

Accessori / Accessories / Аксессуары

1716 DAMA DAMA

Contenitori
Containers
контейнеры

Portarotolo
Roll holder
держатель для 
бумажного полотенца
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Shelf
полка

pagina 126 pagina 127 pagina 126

Portatovaglioli
Napkins holder
держатель для 
салфеток

Portabarattoli
Jars holder
держатель для 
баночек

Portaspezie
Spices holder
держатель для специй

pagina 129 pagina 128 pagina 128

Portaposate
Cutlery holder
держатель для 
столовых приборов

Portarotolo
Roll holder
держатель для 
бумажного полотенца

Portabarattoli
Jars holder
держатель для 
баночек

pagina 128 pagina 129 pagina 124

Portaspezie
Spices holder
держатель для специй

Portaposate
Cutlery holder
держатель для 
столовых приборов

Portarotolo
Roll holder
держатель для 
бумажного полотенца

pagina 124 pagina 124 pagina 125

Mensola legno 22
Wood shelf 22
деревянная полка 22

Contenitori
Containers
контейнеры

Contenitori
Containers
контейнеры

pagina 138 pagina 140 pagina 126

Portabottiglie
Bottle holder
держатель для 
бутылок

Portapentole
Support pots
держатель для 
кастрюль

Portarotolo
Roll holder
держатель для 
бумажного полотенца

pagina 135 pagina 133 pagina 133

Mensola 270
Shelf 270
полка 270
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Adattatore
Adapter
адаптор

Gancio
Hanger
крючок

Reggimensola
Shelf support
полкодержатель
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adapter
GIOSTRA/A
10x2,0x2,3

uchwyt na butelki
GIOSTRA/WH 
27x4,5x10

półka 270
GIOSTRA/S-270
27x1,0x17

Abbinare un accessorio ad un adattatore
Match an accessory to an adapter
Использовать один адаптор для крепления 
контейнера

Abbinare due ganci ad un sacchetto contenitore
Match two hooks to a container bag
Использовать два крючка для бумажного мешка – 
контейнера

Abbinare una coppia di staffe reggimensola alla mensola 
Match a pair of brackets to the shelf
Использовать пару полкодержателей для одной полки

Accessori / Accessories / Аксессуары
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бутылок

Portapentole
Support pots
держатель для 
кастрюль

Portarotolo
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держатель для 
бумажного полотенца
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Mensola 270
Shelf 270
полка 270

Mensola 450
Shelf 450
полка 450

Mensola 600
Shelf 600
полка 600
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Adattatore
Adapter
адаптор

Gancio
Hanger
крючок

Reggimensola
Shelf support
полкодержатель
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uchwyt
GIOSTRA/H
1,0x3,9x5,3

pojemnik papierowy
SCH/S 8,0x10x5,5 
SCH/M 14x16x9,5
SCH/L 40x30x20

wspornik na patelnie
GIOSTRA/PH 
1,0x0,8x16,3

półka 450
GIOSTRA/S-450 
45x1,0x17

Abbinare un accessorio ad un adattatore
Match an accessory to an adapter
Использовать один адаптор для крепления 
контейнера

Abbinare due ganci ad un sacchetto contenitore
Match two hooks to a container bag
Использовать два крючка для бумажного мешка – 
контейнера

Abbinare una coppia di staffe reggimensola alla mensola 
Match a pair of brackets to the shelf
Использовать пару полкодержателей для одной полки

Accessori / Accessories / Аксессуары
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Adattatore
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крючок
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Shelf support
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wspornik do półki 
GIOSTRA/SH
3,0x13x20 

pojemnik Praktika
P-AM02 
27x7,5x14,7

uchwyt na ręczniki
GIOSTRA/RH 
27,2x8,4x17

półka 600 
GIOSTRA/S-600 
60x1,0x17

Abbinare un accessorio ad un adattatore
Match an accessory to an adapter
Использовать один адаптор для крепления 
контейнера

Abbinare due ganci ad un sacchetto contenitore
Match two hooks to a container bag
Использовать два крючка для бумажного мешка – 
контейнера

Abbinare una coppia di staffe reggimensola alla mensola 
Match a pair of brackets to the shelf
Использовать пару полкодержателей для одной полки

Accessori / Accessories / Аксессуары
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Portaspezie
Spices holder
держатель для специй

pagina 129 pagina 128 pagina 128

Portaposate
Cutlery holder
держатель для 
столовых приборов

Portarotolo
Roll holder
держатель для 
бумажного полотенца

Portabarattoli
Jars holder
держатель для 
баночек

pagina 128 pagina 129 pagina 124

Portaspezie
Spices holder
держатель для специй

Portaposate
Cutlery holder
держатель для 
столовых приборов

Portarotolo
Roll holder
держатель для 
бумажного полотенца

pagina 124 pagina 124 pagina 125

Mensola legno 22
Wood shelf 22
деревянная полка 22

Contenitori
Containers
контейнеры

Contenitori
Containers
контейнеры

pagina 138 pagina 140 pagina 126

Portabottiglie
Bottle holder
держатель для 
бутылок

Portapentole
Support pots
держатель для 
кастрюль

Portarotolo
Roll holder
держатель для 
бумажного полотенца

pagina 135 pagina 133 pagina 133

Mensola 270
Shelf 270
полка 270

Mensola 450
Shelf 450
полка 450

Mensola 600
Shelf 600
полка 600

pagina 132 pagina 132 pagina 132

Adattatore
Adapter
адаптор

Gancio
Hanger
крючок

Reggimensola
Shelf support
полкодержатель

pagina 135 pagina 134 pagina 134

Abbinare un accessorio ad un adattatore
Match an accessory to an adapter
Использовать один адаптор для крепления 
контейнера

Abbinare due ganci ad un sacchetto contenitore
Match two hooks to a container bag
Использовать два крючка для бумажного мешка – 
контейнера

Abbinare una coppia di staffe reggimensola alla mensola 
Match a pair of brackets to the shelf
Использовать пару полкодержателей для одной полки

Accessori / Accessories / Аксессуары

1716 DAMA DAMA

Contenitori
Containers
контейнеры

Portarotolo
Roll holder
держатель для 
бумажного полотенца

Mensola
Shelf
полка

pagina 126 pagina 127 pagina 126

Portatovaglioli
Napkins holder
держатель для 
салфеток

Portabarattoli
Jars holder
держатель для 
баночек

Portaspezie
Spices holder
держатель для специй

pagina 129 pagina 128 pagina 128

Portaposate
Cutlery holder
держатель для 
столовых приборов

Portarotolo
Roll holder
держатель для 
бумажного полотенца

Portabarattoli
Jars holder
держатель для 
баночек

pagina 128 pagina 129 pagina 124

Portaspezie
Spices holder
держатель для специй

Portaposate
Cutlery holder
держатель для 
столовых приборов

Portarotolo
Roll holder
держатель для 
бумажного полотенца

pagina 124 pagina 124 pagina 125

Mensola legno 22
Wood shelf 22
деревянная полка 22

Contenitori
Containers
контейнеры

Contenitori
Containers
контейнеры

pagina 138 pagina 140 pagina 126

Portabottiglie
Bottle holder
держатель для 
бутылок

Portapentole
Support pots
держатель для 
кастрюль

Portarotolo
Roll holder
держатель для 
бумажного полотенца

pagina 135 pagina 133 pagina 133

Mensola 270
Shelf 270
полка 270

Mensola 450
Shelf 450
полка 450

Mensola 600
Shelf 600
полка 600

pagina 132 pagina 132 pagina 132

Adattatore
Adapter
адаптор

Gancio
Hanger
крючок

Reggimensola
Shelf support
полкодержатель

pagina 135 pagina 134 pagina 134

Abbinare un accessorio ad un adattatore
Match an accessory to an adapter
Использовать один адаптор для крепления 
контейнера

Abbinare due ganci ad un sacchetto contenitore
Match two hooks to a container bag
Использовать два крючка для бумажного мешка – 
контейнера

Abbinare una coppia di staffe reggimensola alla mensola 
Match a pair of brackets to the shelf
Использовать пару полкодержателей для одной полки

Accessori / Accessories / Аксессуары

1716 DAMA DAMA

Contenitori
Containers
контейнеры

Portarotolo
Roll holder
держатель для 
бумажного полотенца

Mensola
Shelf
полка

pagina 126 pagina 127 pagina 126

Portatovaglioli
Napkins holder
держатель для 
салфеток

Portabarattoli
Jars holder
держатель для 
баночек

Portaspezie
Spices holder
держатель для специй

pagina 129 pagina 128 pagina 128

Portaposate
Cutlery holder
держатель для 
столовых приборов

Portarotolo
Roll holder
держатель для 
бумажного полотенца

Portabarattoli
Jars holder
держатель для 
баночек

pagina 128 pagina 129 pagina 124

Portaspezie
Spices holder
держатель для специй

Portaposate
Cutlery holder
держатель для 
столовых приборов

Portarotolo
Roll holder
держатель для 
бумажного полотенца

pagina 124 pagina 124 pagina 125

Mensola legno 22
Wood shelf 22
деревянная полка 22

Contenitori
Containers
контейнеры

Contenitori
Containers
контейнеры

pagina 138 pagina 140 pagina 126

Portabottiglie
Bottle holder
держатель для 
бутылок

Portapentole
Support pots
держатель для 
кастрюль

Portarotolo
Roll holder
держатель для 
бумажного полотенца

pagina 135 pagina 133 pagina 133

Mensola 270
Shelf 270
полка 270

Mensola 450
Shelf 450
полка 450

Mensola 600
Shelf 600
полка 600

pagina 132 pagina 132 pagina 132

Adattatore
Adapter
адаптор

Gancio
Hanger
крючок

Reggimensola
Shelf support
полкодержатель

pagina 135 pagina 134 pagina 134

pojemnik Praktika
P-AM04 
13x10x7,6

Abbinare un accessorio ad un adattatore
Match an accessory to an adapter
Использовать один адаптор для крепления 
контейнера

Abbinare due ganci ad un sacchetto contenitore
Match two hooks to a container bag
Использовать два крючка для бумажного мешка – 
контейнера

Abbinare una coppia di staffe reggimensola alla mensola 
Match a pair of brackets to the shelf
Использовать пару полкодержателей для одной полки

Accessori / Accessories / Аксессуары

1716 DAMA DAMA

Contenitori
Containers
контейнеры

Portarotolo
Roll holder
держатель для 
бумажного полотенца

Mensola
Shelf
полка

pagina 126 pagina 127 pagina 126

Portatovaglioli
Napkins holder
держатель для 
салфеток

Portabarattoli
Jars holder
держатель для 
баночек

Portaspezie
Spices holder
держатель для специй

pagina 129 pagina 128 pagina 128

Portaposate
Cutlery holder
держатель для 
столовых приборов

Portarotolo
Roll holder
держатель для 
бумажного полотенца

Portabarattoli
Jars holder
держатель для 
баночек

pagina 128 pagina 129 pagina 124

Portaspezie
Spices holder
держатель для специй

Portaposate
Cutlery holder
держатель для 
столовых приборов

Portarotolo
Roll holder
держатель для 
бумажного полотенца

pagina 124 pagina 124 pagina 125

Mensola legno 22
Wood shelf 22
деревянная полка 22

Contenitori
Containers
контейнеры

Contenitori
Containers
контейнеры

pagina 138 pagina 140 pagina 126

Portabottiglie
Bottle holder
держатель для 
бутылок

Portapentole
Support pots
держатель для 
кастрюль

Portarotolo
Roll holder
держатель для 
бумажного полотенца

pagina 135 pagina 133 pagina 133

Mensola 270
Shelf 270
полка 270

Mensola 450
Shelf 450
полка 450

Mensola 600
Shelf 600
полка 600

pagina 132 pagina 132 pagina 132

Adattatore
Adapter
адаптор

Gancio
Hanger
крючок

Reggimensola
Shelf support
полкодержатель

pagina 135 pagina 134 pagina 134

uchwyt na ręczniki Praktika
P-AM05 
24,5x4,5x12x1,0

pojemnik Praktika
P-AM03 
13x10x7,6

3534 GIOSTRA GIOSTRA

Mensola rovere 45
Durmast shelf 45
дубовая полка 45

Mensola legno 50
Wood shelf 50
деревянная полка 50

Pannello ragnatela
Web panel
панель

pagina 138 pagina 138 pagina 141

Contenitori
Containers
контейнеры

Contenitori
Containers
контейнеры

Portarotolo
Roll holder
держатель для 
бумажного полотенца

pagina 126 pagina 126 pagina 127

Mensola
Shelf
полка

Portatovaglioli
Napkins holder
держатель для 
салфеток

Portabarattoli
Jars holder
держатель для 
баночек

pagina 126 pagina 129 pagina 128

Portaspezie
Spices holder
держатель для специй

Portaposate
Cutlery holder
держатель для 
столовых приборов

Portarotolo
Roll holder
держатель для 
бумажного полотенца

pagina 128 pagina 128 pagina 129

Portabarattoli
Jars holder
держатель для 
баночек

Portaspezie
Spices holder
держатель для специй

Portaposate
Cutlery holder
держатель для 
столовых приборов

pagina 124 pagina 124 pagina 124

Portarotolo
Roll holder
держатель для 
бумажного полотенца

pagina 125

Mensola legno 22
Wood shelf 22
деревянная полка 22

Contenitori
Containers
контейнеры

Cassettiera
Caisson
ящик

pagina 138 pagina 140 pagina 138

Portabottiglie
Bottle holder
держатель для 
бутылок

Portapentole
Support pots
держатель для 
кастрюль

Portarotolo
Roll holder
держатель для 
бумажного полотенца

pagina 135 pagina 133 pagina 133

Mensola 270
Shelf 270
полка 270

Mensola 450
Shelf 450
полка 450

Mensola 600
Shelf 600
полка 600

pagina 132 pagina 132 pagina 132

Adattatore
Adapter
адаптор

Gancio
Hanger
крючок

Reggimensola
Shelf support
полкодержатель

pagina 135 pagina 134 pagina 134

Accessori / Accessories / Аксессуары

Abbinare un accessorio ad un adattatore
Match an accessory to an adapter
Использовать один адаптор для 
крепления контейнера

Abbinare due ganci ad un sacchetto 
contenitore
Match two hooks to a container bag
Использовать два крючка для 
бумажного мешка – контейнера

Abbinare una coppia di staffe reggimen-
sola alla mensola 
Match a pair of brackets to the shelf
Использовать пару полкодержателей 
для одной полки

Abbinare due coppie di staffe reggimen-
sola alla mensola 
Match two pairs of brackets to the shelf 
Использовать две пары 
полкодержателей для полки

panel 
GIOSTRA/PANN
90,3x100x0,65

szuflada drewniana
GIOSTRA/CA
90x20x50

***

* ** ***

* **
Połącz akcesoria z adapterem Połącz dwa uchwyty z pojemnikiem ***

Połącz jedną lub dwie pary 
wsporników z półką

wymiary: długość / wysokość / głębokość [cm]

***
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TECA
Teca prezentuje ciepły i tradycyjny styl. Poma-
ga zorganizować przestrzeń kuchenną w prak-
tyczny i funkcjonalny sposób. Wykonana jest z 
metalowych i drewnianych elementów, do za-
wieszenia na ścianie, może być zamontowana 
pionowo lub poziomo. Listwy z otworami do za-
wieszania przyborów kuchennych, uchwyt na 
ręcznik  oraz półka stanowią nie tylko fragment 
wystroju wnętrza ale również praktyczne wyko-
rzystanie przestrzeni.

TECA
600x900

TECA
600x1200

TECA
600x1500

długość [cm] 90,0 120,0 150,0

wysokość [cm] 60 60 60

x

x

x Grigio canna di fucile
Barreled dark gray
пушечный порох

Verniciato
Painting
ОКРАСКА

5554 TECA TECA

TECA 600
Materiale / Materials / МАТЕРИАЛ
Ferro / Iron / Железо

600x900 600x1200 600x1500

Kg. 2.8 3.3 3.8

L cm 90.0 120.0 150.0

H cm 60.0 60.0 60.0

P cm 5.0 5.0 5.0

X1 cm 13.0 13.0 13.0

X2 cm 24.5 24.5 24.5

Gancio porta mattarello
Rolling pin holder
крючок держатель для 
бумажного полотенца

Gancio
Hanger
крючок

Portarotolo
Roll holder
держатель для 
бумажного полотенца

pagina 136 pagina 137 pagina 136

Mensola 300
Shelf 300
полка 300

Mensola 600
Shelf 600
полка 600

Pannello in legno
Wood panel
полка

pagina 136 pagina 136 pagina 137

Accessori / Accessories / Аксессуары

x

x

x Grigio canna di fucile
Barreled dark gray
пушечный порох

Verniciato
Painting
ОКРАСКА

5554 TECA TECA

TECA 600
Materiale / Materials / МАТЕРИАЛ
Ferro / Iron / Железо

600x900 600x1200 600x1500

Kg. 2.8 3.3 3.8

L cm 90.0 120.0 150.0

H cm 60.0 60.0 60.0

P cm 5.0 5.0 5.0

X1 cm 13.0 13.0 13.0

X2 cm 24.5 24.5 24.5

Gancio porta mattarello
Rolling pin holder
крючок держатель для 
бумажного полотенца

Gancio
Hanger
крючок

Portarotolo
Roll holder
держатель для 
бумажного полотенца

pagina 136 pagina 137 pagina 136

Mensola 300
Shelf 300
полка 300

Mensola 600
Shelf 600
полка 600

Pannello in legno
Wood panel
полка

pagina 136 pagina 136 pagina 137

Accessori / Accessories / Аксессуары

x

x

x Grigio canna di fucile
Barreled dark gray
пушечный порох

Verniciato
Painting
ОКРАСКА

5554 TECA TECA

TECA 600
Materiale / Materials / МАТЕРИАЛ
Ferro / Iron / Железо

600x900 600x1200 600x1500

Kg. 2.8 3.3 3.8

L cm 90.0 120.0 150.0

H cm 60.0 60.0 60.0

P cm 5.0 5.0 5.0

X1 cm 13.0 13.0 13.0

X2 cm 24.5 24.5 24.5

Gancio porta mattarello
Rolling pin holder
крючок держатель для 
бумажного полотенца

Gancio
Hanger
крючок

Portarotolo
Roll holder
держатель для 
бумажного полотенца

pagina 136 pagina 137 pagina 136

Mensola 300
Shelf 300
полка 300

Mensola 600
Shelf 600
полка 600

Pannello in legno
Wood panel
полка

pagina 136 pagina 136 pagina 137

Accessori / Accessories / Аксессуары

TECA 600

materiał: stal
wykończenie: nikiel szczotkowany

AKCESORIA

x

x

x Grigio canna di fucile
Barreled dark gray
пушечный порох

Verniciato
Painting
ОКРАСКА

5554 TECA TECA

TECA 600
Materiale / Materials / МАТЕРИАЛ
Ferro / Iron / Железо

600x900 600x1200 600x1500

Kg. 2.8 3.3 3.8

L cm 90.0 120.0 150.0

H cm 60.0 60.0 60.0

P cm 5.0 5.0 5.0

X1 cm 13.0 13.0 13.0

X2 cm 24.5 24.5 24.5

Gancio porta mattarello
Rolling pin holder
крючок держатель для 
бумажного полотенца

Gancio
Hanger
крючок

Portarotolo
Roll holder
держатель для 
бумажного полотенца

pagina 136 pagina 137 pagina 136

Mensola 300
Shelf 300
полка 300

Mensola 600
Shelf 600
полка 600

Pannello in legno
Wood panel
полка

pagina 136 pagina 136 pagina 137

Accessori / Accessories / Аксессуары

x

x

x Grigio canna di fucile
Barreled dark gray
пушечный порох

Verniciato
Painting
ОКРАСКА

5554 TECA TECA

TECA 600
Materiale / Materials / МАТЕРИАЛ
Ferro / Iron / Железо

600x900 600x1200 600x1500

Kg. 2.8 3.3 3.8

L cm 90.0 120.0 150.0

H cm 60.0 60.0 60.0

P cm 5.0 5.0 5.0

X1 cm 13.0 13.0 13.0

X2 cm 24.5 24.5 24.5

Gancio porta mattarello
Rolling pin holder
крючок держатель для 
бумажного полотенца

Gancio
Hanger
крючок

Portarotolo
Roll holder
держатель для 
бумажного полотенца

pagina 136 pagina 137 pagina 136

Mensola 300
Shelf 300
полка 300

Mensola 600
Shelf 600
полка 600

Pannello in legno
Wood panel
полка

pagina 136 pagina 136 pagina 137

Accessori / Accessories / Аксессуары

x

x

x Grigio canna di fucile
Barreled dark gray
пушечный порох

Verniciato
Painting
ОКРАСКА

5554 TECA TECA

TECA 600
Materiale / Materials / МАТЕРИАЛ
Ferro / Iron / Железо

600x900 600x1200 600x1500

Kg. 2.8 3.3 3.8

L cm 90.0 120.0 150.0

H cm 60.0 60.0 60.0

P cm 5.0 5.0 5.0

X1 cm 13.0 13.0 13.0

X2 cm 24.5 24.5 24.5

Gancio porta mattarello
Rolling pin holder
крючок держатель для 
бумажного полотенца

Gancio
Hanger
крючок

Portarotolo
Roll holder
держатель для 
бумажного полотенца

pagina 136 pagina 137 pagina 136

Mensola 300
Shelf 300
полка 300

Mensola 600
Shelf 600
полка 600

Pannello in legno
Wood panel
полка

pagina 136 pagina 136 pagina 137

Accessori / Accessories / Аксессуары

uchwyt
TECA/PM
2,0x3,6x6,2

półka 300
TECA/M300
3,0x3,5x17

półka 600
TECA/M600
60x3,5x17

haczyk
TECA/H
6,0x5,0x0,5

uchwyt na ręczniki
TECA/TR
6,0x10x15

wymiary: długość / wysokość / głębokość [cm]

Możliwość zamówienia panelu w dowolnym dekorze płyt wiórowych Egger.
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PRAKTIKA
Praktika, nazwa mówi sama za siebie. 
Ale nie tylko – jest również ładna, ko-
lorowa i niewątpliwie pop! Dostępna 
w różnych kolorach i formach, łatwa w 
montażu, by kuchnia stała się wygod-
nym i funkcjonalnym  miejscem. Plasti-
kowe pojemniki mogą być zawieszone 
na aluminiowej listwie lub umieszczone 
na blacie.

Praktika z wąskim relingiem SLIM.

RELING 60 RELING 90 RELING SLIM 60 RELING SLIM 90

długość [cm] 60,5 90,5 60,5 90,5

wysokość [cm] 4,0 4,0 2,0 2,0

PRAKTIKA
  
materiał: aluminium
wykończenie: chrom

haczyk 
AM06 
1,0x5,2x1,7

wymiary: długość / wysokość / głębokość [cm]

kolorystyka
pojemników 

Standard

Anodizzato lucido
Polished anodized
глянцевое
анодирование

Anodizzato spazzolato
Bruched anodized
шлифованное
анодирование

Verniciato
Painting
ОКРАСКА

PRONTI ALL’ USO
Pratika è in grado di rendere la tua cucina uno spazio confortevole grazie ai 
contenitori di plastica rimovibili che puoi decidere di appendere sulla barra 
metallica o lasciare in tavola, pronti all’uso.

Pratika and its removable plastic containers make your kitchen a comfortable 
space. You can decide to hang them on the metal bar or leave the table ready 
to use.

Практика может сделать твою кухню комфортным местом благодаря 
съёмным  пластиковым контейнерам, которые можно по желанию 
повесить на металлический рейлинг или оставить на столе, готовы к 
использованию.

Accessori / Accessories / Аксессуары

7978 PRATIKA PRATIKA

PRATIKA
Materiale / Materials / МАТЕРИАЛ
Alluminio / Alluminium / Алюминий

PRATIKA 600 PRATIKA 900

Kg. 0.4 0.5

L cm 60.5 90.5

H cm 4.0 4.0

P cm 2.2 2.2

Portarotolo
Roll holder
держатель для 
бумажного полотенца

Gancio
Hanger
крючок

pagina 125 pagina 125

Portabarattoli
Jars holder
держатель для 
баночек

Portaspezie
Spices holder
держатель для специй

Portaposate
Cutlery holder
держатель для 
столовых приборов

pagina 124 pagina 124 pagina 124

Anodizzato lucido
Polished anodized
глянцевое
анодирование

Anodizzato spazzolato
Bruched anodized
шлифованное
анодирование

Verniciato
Painting
ОКРАСКА

PRONTI ALL’ USO
Pratika è in grado di rendere la tua cucina uno spazio confortevole grazie ai 
contenitori di plastica rimovibili che puoi decidere di appendere sulla barra 
metallica o lasciare in tavola, pronti all’uso.

Pratika and its removable plastic containers make your kitchen a comfortable 
space. You can decide to hang them on the metal bar or leave the table ready 
to use.

Практика может сделать твою кухню комфортным местом благодаря 
съёмным  пластиковым контейнерам, которые можно по желанию 
повесить на металлический рейлинг или оставить на столе, готовы к 
использованию.

Accessori / Accessories / Аксессуары

7978 PRATIKA PRATIKA

PRATIKA
Materiale / Materials / МАТЕРИАЛ
Alluminio / Alluminium / Алюминий

PRATIKA 600 PRATIKA 900

Kg. 0.4 0.5

L cm 60.5 90.5

H cm 4.0 4.0

P cm 2.2 2.2

Portarotolo
Roll holder
держатель для 
бумажного полотенца

Gancio
Hanger
крючок

pagina 125 pagina 125

Portabarattoli
Jars holder
держатель для 
баночек

Portaspezie
Spices holder
держатель для специй

Portaposate
Cutlery holder
держатель для 
столовых приборов

pagina 124 pagina 124 pagina 124
Anodizzato lucido
Polished anodized
глянцевое
анодирование

Anodizzato spazzolato
Bruched anodized
шлифованное
анодирование

Verniciato
Painting
ОКРАСКА

PRONTI ALL’ USO
Pratika è in grado di rendere la tua cucina uno spazio confortevole grazie ai 
contenitori di plastica rimovibili che puoi decidere di appendere sulla barra 
metallica o lasciare in tavola, pronti all’uso.

Pratika and its removable plastic containers make your kitchen a comfortable 
space. You can decide to hang them on the metal bar or leave the table ready 
to use.

Практика может сделать твою кухню комфортным местом благодаря 
съёмным  пластиковым контейнерам, которые можно по желанию 
повесить на металлический рейлинг или оставить на столе, готовы к 
использованию.

Accessori / Accessories / Аксессуары

7978 PRATIKA PRATIKA

PRATIKA
Materiale / Materials / МАТЕРИАЛ
Alluminio / Alluminium / Алюминий

PRATIKA 600 PRATIKA 900

Kg. 0.4 0.5

L cm 60.5 90.5

H cm 4.0 4.0

P cm 2.2 2.2

Portarotolo
Roll holder
держатель для 
бумажного полотенца

Gancio
Hanger
крючок
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Pojemnik Praktika
P-AM02
P-AM02-S ECO 
27x7,6x14,7

Pojemnik Praktika
P-AM04
P-AM04-S ECO 
13x10x7,6

Pojemnik Praktika
P-AM03
P-AM03-S ECO 
13x10x7,6

Uchwyt na ręczniki
P-AM05
P-AM05-S ECO 
24,5x4,5x12,1

BIANCO WHITE

GRIGIO

kolorystyka
pojemników 

ECO
BIANCO WHITE

VULCANO

BRUNO ANTILO
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CENTER
rozstaw otworów: 160

SREBRNY
ANTYCZNY

CHROM
BŁYSZCZĄCY

CENTER
rozstaw otworów: 32

CHROM
BŁYSZCZĄCY

EKATERINA
rozstaw otworów: 128

SREBRNY
ANTYCZNY

MOSIĄDZ
ANTYCZNY

OFFSET
rozstaw otworów: 160, 320

SREBRNY
ANTYCZNY

CLASS
rozstaw otworów: 128, 160

SREBRNY
ANTYCZNY

INFINITY
rozstaw otworów: 128, 160, 192, 256, 320

CHROM
BŁYSZCZĄCY

TRIANGOLLO
rozstaw otworów: 160, 320

CHROM
BŁYSZCZĄCY

CUBO
rozstaw otworów: 128, 160, 224, 320

SREBRNY
ANTYCZNY

CHROM
BŁYSZCZĄCY

UCHWYT CZYNI ZACHWYT

UCHWYTY
Czy jeden detal może zmienić  całkowi-
cie styl domu? Oczywiście, pod warun-
kiem że jego obecność będzie trwała 
ale lekka, prawie niezauważalna.
Tak jak uchwyt. Nasze uchwyty to róż-
norodność styli, które nadają każdemu 
wnętrzu niebanalny charakter. To rezul-
tat wnikliwej  pracy z materiałem i for-
mą, ergonomią i wygodą. Stworzone by 
podkreślić indywidualizm wnętrza.
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Materiały MARKETINGOWE

Ekspozytor mobilny58



Ekspozytor MANUFAKTURA ŁOMŻAWzorniki GetaCore/Veneto/Fronty Ekspozytor uchwytów

Ekspozytor frontów
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668 827 159, 883 352 203


