


O nas

Kim jesteśmy
Jesteśmy grupą młodych projektantów i specjalistów, którzy codziennie opracowują i wdrażają 
nowe rozwiązania, mając na uwadze Twój komfort i zadowolenie.

Gdzie jesteśmy
Siedziba naszej firmy znajduje się w Krakowie. Tam opracowujemy koncepcje naszych mebli, 
tworzymy nowe rozwiązania i codziennie ulepszamy naszą ofertę. Każdego dnia jesteśmy do 
Twojej dyspozycji. 
Nasze stolarnie znajdują się na obrzeżach Krakowa. Tam grupa fachowców produkuje meble 
dopasowane do Twoich potrzeb i według Twojego zamówienia.

Jaki jest nasz cel
Naszym celem jest projektowanie i produkcja przedmiotów funkcjonalnych, pięknych 
i w przystępnej cenie. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze meble łączyły w sobie wszystkie te 
założenia. Konsekwentnie dążymy do tego, aby w każdym domu zagościł dobry design.

O meblach Base

Co charakteryzuje nasze produkty
Nasze produkty wyróżnia pięć cech, które powodują, że meble /nazwa/ są wyjątkowe: stylistyka, 
funkcjonalność, jakość, dostępność i dobra cena.  

Stylistyka

Przywiązujemy szczególną wagę do wyglądu naszych produktów. Meble Base stanowią idealne 
dopełnienie Twojego domu.

Jakość

Podczas projektowania i realizacji naszych mebli zwracamy szczególną uwagę na jakość i trwałość
wykonania.
Dołożyliśmy starań, aby nasze produkty były na najwyższym poziomie. Zastosowaliśmy  
niezawodne systemy firm takich jak Blum, Hettich, Peka i dajemy na nie wieczystą gwarancję!



Funkcjonalność

Wszystkie moduły są dokładnie przemyślane i dopracowane. Stworzyliśmy serię, z której 
wybierzesz wszystkie potrzebne Ci elementy. Meble można dopasować do każdego 
pomieszczenia i sprawić, by kuchnia w każdym rozmiarze była ergonomiczna.

Dostępność

Na nasze meble nie musisz długo czekać. Postaraliśmy się, by wszystkie elementy były dostępne 
w krótkim czasie.

Dobra cena

Naszym priorytetem było stworzenie wysokiej jakości produktu o przystępnej cenie. Przekonaj się, 
że za niewielką kwotę jesteś w stanie urządzić swoją kuchnię w wymarzony sposób.

Systemy w naszych meblach, czyli co nas wyróżnia
W naszych meblach zastosowaliśmy najwyższej jakości systemy i akcesoria meblowe. Korzystając
z produktów światowych marek sprawiliśmy, że wszystkie zawiasy, prowadnice, kosze , systemy 
narożne w Twojej kuchni będą niezawodne. Na dowód tego dajemy Ci wieczystą gwarancję na 
wszystkie okucia zastosowane w naszych meblach:

Zawiasy - Blum Clip 
Szuflay – Hettich InnoTech
Szuflady wewnętrzne - Hettich InnoTech
Podnośnik  gazowy frontów szafek wiszących - Rejs
Cargo do szafek podblatowych - Peka Snello
Cargo do szafek wysokich - Peka Dispensa Libell
Naarożny system wysuwany - Peka Le mans

Nóżki i cokół
Wszystkie meble osadzone są na nóżkach o wysokości 10 lub 15 cm. Nóżki mają możliwość 
regulacji do 1 cm w górę lub w dół. Po ustawieniu wszystkich mebli, nóżki zostaną przysłonięte 
cokołem, który jest zamawiany jako osobny element dla całego zestawu.

Dopasowanie mebli do krzywizny ścian
Postaraliśmy się aby nasze meble pasowały do wszystkich pomieszczeń. Skonstruowaliśmy je tak,
aby były odsunięte od ściany, co pozwala na niwelowanie ewentualnych nierówności ścian.
Całkowita głębokość szafek podblatowych wynosi 54,2 cm.
Do zewnętrznych szafek, których bok jest widoczny dodajemy element wykończony tym samym 
materiałem co front. Element ten dochodzi do ściany. Pamiętaj, aby ująć to w zamówieniu.

Blat w jednym kawałku
Maksymalna długość blatu bez łączenia wynosi 305/420 cm. Wszystkie blaty mają standardową 
głębokość 60 cm. Otwory na sprzęty są wycinane na miejscu podczas montażu.



Fronty
Wybraliśmy cztery materiały wykończeniowe frontów. Łatwo będzie Ci wybrać taki, który 
odpowiada Twoim potrzebom. Zapoznaj się z ich charakterystyką i wybierz coś dla siebie.

Melamina

Fronty melaminowane powstają w wyniku procesu uszlachetniania płyt wiórowych papierami 
dekoracyjnymi. Płyta jest pokryta melaminą z obydwu stron. Ten materiał jest atrakcyjny cenowo, a
zarazem odporny na czynniki zewnętrzne. W naszej ofercie znajdziesz wiele ciekawych wzorów 
wiernie imitujących rysunek drewna.

Folia

Fronty foliowane są produkowane na bazie płyty MDF, która jest pokryta materiałem jednostronnie.
Wyróżnia go duża odporność na zarysowania, łatwość utrzymania w czystości i stosunkowo niska 
cena.
Z wewnętrznej strony front jest pokryty białą melaminą.

Lakier

Fronty lakierowane są produkowane na bazie płyty MDF, która jest lakierowana jednostronnie. 
Występują w wersji matowej, półbłyszczącej oraz w wysokim połysku. Jesteśmy w stanie 
polakierować Twoje fronty na dowolny, wybrany przez Ciebie kolor z palety NCS i RAL.
Z wewnętrznej strony front jest pokryty białą melaminą.

Fornir 
Forniry są naturalnym materiałem. Powstają w wyniku suszenia, skrawania, a następnie łączenia w
wiązki płatów drewna. Materiał jest nakładany dwustronnie na płytę MDF. Po nałożeniu na płytę 
meblową fornir jest wzmacniany i zabezpieczany poprzez proces lakierowania. W naszej ofercie 
znajdziesz forniry o różnorodnym usłojeniu o powtarzalnym wzorze.

Porównanie 

Przygotowaliśmy porównanie parametrów materiałów wykończenia frontów. Przyjęliśmy 
pięciostopniową skalę ocen, pięć jest najlepszym wynikiem.

Parametry Melamina Folia Lakier Fornir

Odporność na ścieranie 3 4 3 3

Odporność na temperaturę 4 3 5 5

Odporność na chemikalia 5 4 3 3

Cena 5 4 3 3



Blaty
Laminowane

Blaty laminowa=trzymałość na czynniki zewnętrzne oraz niską cenę. 

Drewniane

W naszej ofercie znajdziesz też blaty z litego drewna. Jest to materiał naturalny, zabezpieczony 
poprzez proces olejowania. Jedak należy pamiętać, że wymagają one szczególnej uwagi. Należy 
chronić je przed wilgocią oraz na bieżąco usuwać plamy. Regularne odświeżanie blatu lakierem, 
przedłuży jego trwałość.

Kompozytowe i kamienne

Blaty kompozytowe i kamienne mają takie same właściwości. Są bardzo odporne i trwałe Blat 
kamienny jest materiałem naturalnym. Blat kompozytowy jest tworzywem będącym mieszanką 
zmielonego kamienia oraz spoiwa, zawartość kamienia w materiale wynosi 90-95 %.

Porównanie

Przygotowaliśmy porównanie parametrów materiałów na blaty. Przyjęliśmy pięciostopniową skalę 
ocen, pięć jest najlepszym wynikiem.

Parametry
Blat 

laminowany
Blat 

drewniany

Blat
kompozytowy i

kamienny

Odporność na ścieranie 4 3 5

Odporność na temperaturę 4 3 5

Odporność na chemikalia 5 3 5

Cena 5 4 3







Zasady planowania dobrej kuchni

1. Pomiar
Zmierz dokładnie swoją kuchnię. Sprawdź długości ścian, mierząc je na różnych wysokościach. 
Zwróć uwagę na umiejscowienie otworów okiennych i drzwiowych. Ważne są też miejsca 
przyłączy wody, gazu i gniazdek elektrycznych.

2. Podział na strefy
Warto podzielić kuchnię na trzy strefy: przechowywania, mycia, gotowania. Wszystkie elementy, 
które składają się na daną strefę powinny znajdować się obok siebie. Ułatwi to poruszanie się po 
kuchni i przygotowywanie posiłków. Zadbaj o dobrą komunikację pomiędzy strefami. Istotne jest 
też położenie stref względem siebie:

Strefa przechowywania

Strefa ta służy do przechowywania żywności oraz akcesorii kuchennych. 
Lodówkę i szafki, w których będzie przechowywana żywność zaplanuj obok siebie.

Strefa mycia

Do strefy mycia możemy zaliczyć zlewozmywak, zmywarkę, szafkę na środki czystości 
i segregator odpadów. 
Umieszczając wszystkie wymienione elementy obok siebie, sprawisz, że utrzymanie czystości w 
kuchni będzie łatwe.

Strefa gotowania

W tej strefie powstają ciepłe posiłki i wypieki. Zaliczamy do niej płytę grzewczą, piekarnik, 
mikrofalówkę oraz okap. 
W niedalekiej odległości od  zmywarki i zlewozmywaka umieść płytę grzewczą. Przenoszenie 
gorących garnków i jedzenia będzie szybkie i bezpieczne.

3. Oświetlenie
Oświetlenie w domu jest bardzo ważne, zwłaszcza w kuchni, w której spędzamy dużo czasu. Na 
początek zaplanuj oświetlenie ogólne, które będzie rozproszonym światłem zapewniającym 
jasność w całym pomieszczeniu. Bardzo ważne jest też doświetlenie blatu roboczego. Dodatkowo 
możesz zaplanować oświetlenie dekoracyjne wewnątrz szafek lub pod blatem.

4. Stylistyka
Planując kuchnię miej na uwadze pozostałe pomieszczenia. Pamiętaj, że kuchnia zwłaszcza 
otwarta, powinna stylistycznie pasować do całej dziennej części domu.



5. Miejsce kontaktów elektrycznych i przyłączania 
sprzętów
Wszystkie sprzęty mają własne instrukcje, ale przy planowaniu elektryki w kuchni warto pamiętać o
kilku ogólnych zasadach.

Zmywarka

Przyłącza, do których podłączysz zmywarkę powinien znajdować się w szafce znajdującej się obok
sprzętu, na wysokości około 40 cm od podłogi. Zazwyczaj jest to szafka zlewowa.

Lodówka

Kontakt elektryczny, do którego podłączysz lodówkę powinien znajdować się nad sprzętem. 
Modele z automatycznym poborem wody do dyspensera lub kostkarki lodu wymagają również 
dopływu wodnego.

Piekarnik

Zasilanie piekarnika w przypadku szafki podblatowej powinno znajdować się za sprzętem.
Zasilanie piekarnika wbudowanego w wysoką szafkę powinno znajdować się poniżej lub powyżej 
sprzętu.

Płyta grzewcza

Zasilanie płyty elektrycznej umieszcza się w szafce znajdującej się bezpośrednio pod płytą. 
Wymaga ona instalacji trzy, dwu lub jedno-fazowej. 
W przypadku płyty gazowej zaplanuj dostęp do zaworu. Najlepiej umieścić go w szafce zlewowej. 
Pamiętaj również o gniazdku zasilającym zapalarkę w płycie gazowej.

Okap

Zasilanie okapu powinno znajdować się w jego osi nad sprzętem.

Zlewozmywak

Odpływ i dopływy wody do zlewozmywaka powinny znajdować się w szafce zlewowej, najlepiej 
centralnie.

Gniazdka elektryczne

Nie zapomnij o gniazdach roboczych, do których podłączysz przenośne sprzęty kuchenne. Mogą 
one znajdować się na ścianie lub w blacie.



front foliowany front lakierowany
połysk front fornirowany

P-P-60-FRP-P-60-LPP-P-60-LM

kod cenaszerokość

front laminowany

szafka stojąca podblatowa 
z dwiema półkami
jednodrzwiowa

szafki stojące podblatowe

wysokość: 72 cm
głębokość: 51 cm + front 2 cm

72
 c

m

kod cena

P-P-15-FL

P-P-20-FL

P-P-30-FL

P-P-40-FL

P-P-45-FL

P-P-50-FL

P-P-60-FL

podana wysokość nie zawiera wysokości nóżek i blatu;
wysokość nóżek 10 lub 15 cm;

60 cm P-P-60-L

15 cm P-P-15-L

P-P-20-L

P-P-30-L

P-P-40-L

P-P-45-L

P-P-50-L

20 cm 

30 cm 

40 cm 

45 cm 

50 cm 

kod cena

front lakierowany
matowy

P-P-15-LM

P-P-20-LM

P-P-30-LM

P-P-40-LM

P-P-45-LM

P-P-50-LM

kod cena

P-P-15-LP

P-P-20-LP

P-P-30-LP

P-P-40-LP

P-P-45-LP

P-P-50-LP

kod cena

P-P-15-FR

P-P-20-FR

P-P-30-FR

P-P-40-FR

P-P-45-FR

P-P-50-FR

kod cenaszerokość

front laminowany

szafka stojąca podblatowa 
z dwiema półkami
dwudrzwiowa
wysokość: 72 cm
głębokość: 51 cm + front 2 cm

72
 c

m

kod cena

front foliowany

P-P-80-FL

podana wysokość nie zawiera wysokości nóżek i blatu;
wysokość nóżek 10 lub 15 cm

80 cm P-P-80-L

kod cena

front lakierowany
matowy

P-P-80-LM

kod cena

front lakierowany
połysk

P-P-80-LP

kod cena

front fornirowany

P-P-80-FR

175,-

170,-

195,-

215,-

230,-

240,-

260,-

205,-

210,-

255,-

295,-

315,-

340,-

380,-

205,-

210,-

255,-

295,-

315,-

340,-

380,-

215,-

225,-

275,-

325,-

350,-

375,-

425,-

235,-

250,-

315,-

380,-

410,-

445,-

510,-

330,- 490,- 490,- 660,-545,-



kodkod

kod cenaszerokość

front laminowany

szafka stojąca podblatowa 
z dwiema szufladami

72
 c

m35
,5

35
,5

kod cena

front foliowany

P-S2-40-FL

P-S2-45-FL

P-S2-50-FL

P-S2-60-FL

P-S2-80-FL

P-S2-90-FL

P-S2-100-FL

akcesoria: szuflady Hettich InnoTech kolor szary;
podana wysokość nie zawiera wysokości nóżek i blatu;
wysokość nóżek 10 lub 15 cm

40 cm P-S2-40-L

P-S2-45-L

P-S2-50-L

P-S2-60-L

P-S2-80-L

P-S2-90-L

P-S2-100-L

45 cm 

50 cm 

60 cm 

80 cm 

90 cm 

100 cm 

kod cena

front lakierowany
matowy

P-S2-40-LM

P-S2-45-LM

P-S2-50-LM

P-S2-60-LM

P-S2-80-LM

P-S2-90-LM

P-S2-100-LM

kod cena

front lakierowany
połysk

P-S2-40-LP

P-S2-45-LP

P-S2-50-LP

P-S2-60-LP

P-S2-80-LP

P-S2-90-LP

P-S2-100-LP

kod cena

front fornirowany

P-S2-40-FR

P-S2-45-FR

P-S2-50-FR

P-S2-60-FR

P-S2-80-FR

P-S2-90-FR

P-S2-100-FR

szafka stojąca podblatowa 
z trzema szufladami

14

72
 c

m28
,3

28
,3 akcesoria: szuflady Hettich InnoTech kolor szary;

podana wysokość nie zawiera wysokości nóżek i blatu;
wysokość nóżek 10 lub 15 cm

kod cenaszerokość

front laminowany

kod cena

front foliowany

P-S3-40-FL

P-S3-45-FL

P-S3-50-FL

P-S3-60-FL

P-S3-80-FL

P-S3-90-FL

P-S3-100-FL

40 cm P-S3-40-L

P-S3-45-L

P-S3-50-L

P-S3-60-L

P-S3-80-L

P-S3-90-L

P-S3-100-L

45 cm 

50 cm 

60 cm 

80 cm 

90 cm 

100 cm 

kod cena

front lakierowany
matowy

P-S3-40-LM

P-S3-45-LM

P-S3-50-LM

P-S3-60-LM

P-S3-80-LM

P-S3-90-LM

P-S3-100-LM

cena

front lakierowany
połysk

P-S3-40-LP

P-S3-45-LP

P-S3-50-LP

P-S3-60-LP

P-S3-80-LP

P-S3-90-LP

P-S3-100-LP

cena

front fornirowany

P-S3-40-FR

P-S3-45-FR

P-S3-50-FR

P-S3-60-FR

P-S3-80-FR

P-S3-90-FR

P-S3-100-FR

szafki stojące podblatowe

wysokość: 72 cm
głębokość: 51 cm + front 2 cm

wysokość: 72 cm
głębokość: 51 cm + front 2 cm

485,-

500,-

515,-

545,-

600,-

630,-

660,-

565,-

590,-

615,-

665,-

760,-

810,-

860,-

595,-

620,-

650,-

705,-

815,-

875,-

930,-

650,-

685,-

720,-

790,-

930,-

1000,-

1070,-

615,-

630,-

645,-

680,-

750,-

780,-

815,-

690,-

720,-

745,-

800,-

905,-

960,-

1015,-

720,-

750,-

780,-

840,-

960,-

1025,-

1085,-

775,-

815,-

850,-

925,-

1075,-

1150,-

1225,-

565,-

590,-

615,-

665,-

760,-

810,-

860,-

690,-

720,-

745,-

800,-

905,-

960,-

1015,-



P-U60-60-LP

kod

kod

front lakierowany
matowy

front fornirowany

kodkod

72
 c

m

szafka stojąca podblatowa 
z miejscem na piekarnik

podana wysokość nie zawiera wysokości nóżek i blatu;
wysokość nóżek 10 lub 15 cm;
szafka dostosowana do typowych modeli wszystkich 
producentów;

kod cenaszerokość

front laminowany

kod cena

front foliowany

P-U60-60-FL60 cm P-U60-60-L

cena

front lakierowany
matowy

P-U60-60-LM

kod cena

front lakierowany
połysk

kod cena

front fornirowany

P-U60-60-FR

72
 c

m

szafka stojąca podblatowa 
z półkami na wino

podana wysokość nie zawiera wysokości nóżek i blatu;
wysokość nóżek 10 lub 15 cm;
szafka o szerokości 15 cm wyposazona jest w pojedyncza 
linię półek na butelki; 

kod cenaszerokość

front laminowany

kod cena

front foliowany

P-W-15-FL15 cm P-W-15-L

kod cena

P-W-15-LM

kod cena

front lakierowany
połysk

P-W-15-LP

cena

front fornirowany

P-W-15-FR

72
 c

m

szafka stojąca podblatowa 
z cargo

akcesoria: cargo Peka-SNELLO;
podana wysokość nie zawiera wysokości nóżek i blatu;
wysokość nóżek 10 lub 15 cm;

kod cenaszerokość

front laminowany

kod cena

front foliowany

P-C-15-FL

P-C-20-FL

P-C-30 -FL

15 cm P-C-15-L

P-C-20-L

P-C-30 -L

20 cm 

30 cm 

front lakierowany
matowy

P-C-15-LM

P-C-20-LM

P-C-30 -LM

cena

front lakierowany
połysk

P-C-15-LP

P-C-20-LP

P-C-30 -LP

kod cena

P-C-15-FR

P-C-20-FR

P-C-30 -FR

wysokość: 72 cm
głębokość: 51 cm + front 2 cm

wysokość: 72 cm
głębokość: 51 cm + front 2 cm

wysokość: 72 cm
głębokość: 51 cm + front 2 cm

cena

555,-

615,-

825,-

525,-

575,-

765,-

565,-

630,-

845,-

585,-

655,-

885,-

140,-

245,-230,- 245,- 255,- 265,-

555,-

615,-

825,-

140,- 140,- 140,- 140,-

szafki stojące podblatowe



kodkodkod

kodkod

kod

72
 c

m

szafka stojąca podblatowa 
jednodrzwiowa
do montażu zlewu

podana wysokość nie zawiera wysokości nóżek i blatu;
wysokość nóżek 10 lub 15 cm

kod cenaszerokość

front laminowany

kod cena

front foliowany

P-Z-60-FL60 cm P-Z-60-L

kod cena

front lakierowany
matowy

P-Z-60-LM

cena

front lakierowany
połysk

P-Z-60-LP

kod cena

front fornirowany

P-Z-60-FR

72
 c

m

szafka stojąca podblatowa 
dwudrzwiowa
do montażu zlewu

podana wysokość nie zawiera wysokości nóżek i blatu;
wysokość nóżek 10 lub 15 cm

kod cenaszerokość

front laminowany

kod cena

front foliowany

P-Z-80-FL80 cm P-Z-80-L

front lakierowany
matowy

P-Z-80-LM

kod cena

front lakierowany
połysk

P-Z-80-LP

cena

front fornirowany

P-Z-80-FR

60 cm 

72
 c

m

szafka stojąca podblatowa 
z szufladą
do montażu zlewu

podana wysokość nie zawiera wysokości nóżek i blatu;
wysokość nóżek 10 lub 15 cm

kodszerokość

front laminowany

kod

front foliowany

P-S-Z-60-FLP-S-Z-60-L

front lakierowany
matowy

P-S-Z-60-LM

front lakierowany
połysk

P-S-Z-60-LP

front fornirowany

P-S-Z-60-FR

wysokość: 72 cm
głębokość: 51 cm + front 2 cm

wysokość: 72 cm
głębokość: 51 cm + front 2 cm

wysokość: 72 cm
głębokość: 51 cm + front 2 cm

cena

cena cena cena cena cena

490,-370,- 490,- 535,- 620,-

345,-230,- 390,- 475,-

445,-285,- 500,- 615,-445,-

345,-

szafki stojące podblatowe



14

72
 c

m28
,3

28
,3

72
 c

m35
,5

35
,5

wysokość: 72 cm
głębokość: 51 cm + front 2 cm

wysokość: 72 cm
głębokość: 51 cm + front 2 cm

szafka stojąca podblatowa 
z trzema szufladami
do montażu płyty grzewczej

akcesoria: szuflady Hettich InnoTech kolor szary;
podana wysokość nie zawiera wysokości nóżek i blatu;
wysokość nóżek 10 lub 15 cm

front fornirowany

kodkod

P-S3-UP-60-FRP-S3-UP-60-LPP-S3-UP-60-LM

kodszerokość

front laminowany

kod

front foliowany

P-S3-UP-60-FL60 cm P-S3-UP-60-L

kod

front lakierowany
matowy

kod

front lakierowany
połysk

kod

P-S3-UP-80-FL80 cm P-S3-UP-80-L P-S3-UP-80-LM P-S3-UP-80-LP P-S3-UP-80-FR

P-S3-UP-90-FL90 cm P-S3-UP-90-L P-S3-UP-90-LM P-S3-UP-90-LP P-S3-UP-90-FR

P-S3-UP-100-FL100 cm P-S3-UP-100-L P-S3-UP-100-LM P-S3-UP-100-LP P-S3-UP-100-FR

P-S2-UP-60-FRP-S2-UP-60-LPP-S2-UP-60-LM

szafka stojąca podblatowa 
z dwoma szufladami
do montażu płyty grzewczej

akcesoria: szuflady Hettich InnoTech kolor szary;
podana wysokość nie zawiera wysokości nóżek i blatu;
wysokość nóżek 10 lub 15 cm

kodszerokość

front laminowany

kod

front foliowany

P-S2-UP-60-FL60 cm P-S2-UP-60-L

front lakierowany
matowy

front lakierowany
połysk

kod

front fornirowany

P-S2-UP-80-FL80 cm P-S2-UP-80-L P-S2-UP-80-LM P-S2-UP-80-LP P-S2-UP-80-FR

P-S2-UP-90-FL90 cm P-S2-UP-90-L P-S2-UP-90-LM P-S2-UP-90-LP P-S2-UP-90-FR

P-S2-UP-100-FL100 cm P-S2-UP-100-L P-S2-UP-100-LM P-S2-UP-100-LP P-S2-UP-100-FR

szafki stojące podblatowe



kod

front lakierowany
połysk

front lakierowany
matowy

72
 c

m

szafka stojąca podblatowa 
jednodrzwiowa z półką
do montażu płyty grzewczej

podana wysokość nie zawiera wysokości nóżek i blatu;
wysokość nóżek 10 lub 15 cm

kod cenaszerokość

front laminowany

kod cena

front foliowany

P-P-UP-60-FL60 cm P-P-UP-60-L

kod cena

P-P-UP-60-LM

kod cena

P-P-UP-60-LP

cena

front fornirowany

P-P-UP-60-FR

front lakierowany
połysk front fornirowanyfront lakierowany

matowy

72
 c

m

front do szafki stojącej 
podblatowej do montażu 
zmywarki z ukrytym panelem

podana wysokość nie zawiera wysokości nóżek i blatu;
wysokość nóżek 10 lub 15 cm

kod cenaszerokość

front laminowany

kod cena

front foliowany

P-UZ-45-FL45 cm P-UZ-45-L

kod cena

P-UZ-45-LM

kod cena

P-UZ-45-LP

kod cena

P-UZ-45-FR

P-UZ-60-FL60 cm P-UZ-60-L P-UZ-60-LM P-UZ-60-LP P-UZ-60-FR

57
 c

m

front do szafki stojącej 
podblatowej do montażu 
zmywarki z widocznym panelem

podana wysokość nie zawiera wysokości nóżek i blatu;
wysokość nóżek 10 lub 15 cm

kodszerokość

front laminowany

kod

front foliowany

kod

front lakierowany
matowy

kod

front lakierowany
połysk

kod

front fornirowany

cena cena cena cena cena

P-UZP-45-FL45 cm P-UZP-45-L P-UZP-45-LM P-UZP-45-LP P-UZP-45-FR

P-UZP-60-FL60 cm P-UZP-60-L P-UZP-60-LM P-UZP-60-LP P-UZP-60-FR

wysokość: 72 cm
głębokość: 51 cm + front 2 cm

wysokość: 72 cm
głębokość: 51 cm + front 2 cm

wysokość: 72 cm
głębokość: 51 cm + front 2 cm

150,-65,- 150,- 185,- 250,-

195,-75,- 195,- 235,- 320,-

125,-55,- 125,- 150,- 205,-

160,-65,- 160,- 195,- 265,-

400,-280,- 400,- 440,- 525,-

szafki stojące podblatowe



kod cenaszerokość kod cena

PNP-L-45-FL100 cm PNP-L-45-L

kod cena

PNP-L-45-LM

kod cena

PNP-L-45-LP

kod cena

PNP-L-45-FR

PNP-L-50-FL100 cm PNP-L-50-L PNP-L-50-LM PNP-L-50-LP PNP-L-50-FR

PNP-L-60-FL110 cm PNP-L-60-L PNP-L-60-LM PNP-L-60-LP PNP-L-60-FR

72
 c

m

szafka stojąca podblatowa 
narożna z systemem 
wysuwnym

szafki stojace podblatowe

szafka występuje w wersji prawej i lewej

akcesoria: Peka LE MANS I ARENA Classic Silver;
podana wysokość nie zawiera wysokości nóżek i blatu;
wysokość nóżek 10 lub 15 cm;
szafka występuje o dwóch wariantach, o szerokości 100 
cm i 110 cm; szafka o szerokości 100 cm ma drzwiczki 
o szerokosci 45 cm lub 50 cm; szafka o szerokości 110 
cm ma drzwiczki o szerokosci 60 cm;

front laminowany front foliowany front lakierowany
matowy

front lakierowany
połysk front fornirowany

100 - 110 cm

kod cenaszerokość kod cena

PNP-P-45-FL100 cm PNP-P-45-L

kod cena

PNP-P-45-LM

kod cena

PNP-P-45-LP

kod cena

PNP-P-45-FR

PNP-P-50-FL100 cm PNP-P-50-L PNP-P-50-LM PNP-P-50-LP PNP-P-50-FR

PNP-P-60-FL110 cm PNP-P-60-L PNP-P-60-LM PNP-P-60-LP PNP-P-60-FR

72
 c

m

szafka stojąca podblatowa 
narożna z półkami

szafka występuje w wersji prawej i lewej

podana wysokość nie zawiera wysokości nóżek i blatu;
wysokość nóżek 10 lub 15 cm;
szafka występuje o dwóch wariantach, o szerokości 100 
cm i 110 cm; szafka o szerokości 100 cm ma drzwiczki 
o szerokosci 45 cm lub 50 cm; szafka o szerokości 110 
cm ma drzwiczki o szerokosci 60 cm;

front laminowany front foliowany front lakierowany
matowy

front lakierowany
połysk front fornirowany

100 - 110 cm

szafki stojące podblatowe

kod cenaszerokość kod cena

PNL-P-90-FL90 x 90 
cm PNL-P-90-L

kod cena

PNL-P-90-LM

kod cena

PNL-P-90-LP

kod cena

PNL-P-90-FR

72
 c

m

szafka stojąca podblatowa 
narożna z półkami

podana wysokość nie zawiera wysokości nóżek i blatu;
wysokość nóżek 10 lub 15 cm;
szafka występuje o dwóch wariantach, o szerokości 100 
cm i 110 cm; szafka o szerokości 100 cm ma drzwiczki o 
szerokosci 45 cm lub 50 cm; szafka o szerokości 110 cm 
ma drzwiczki o szerokosci 60 cm;

front laminowany front foliowany front lakierowany
matowy

front lakierowany
połysk front fornirowany

wysokość: 72 cm
głębokość: 51 cm + front 2 cm

wysokość: 72 cm
głębokość: 51 cm + front 2 cm

wysokość: 72 cm
głębokość: 51 cm + front 2 cm

1795,-1655,- 1845,- 1945,-

1845,-1695,- 1900,- 2005,-

1935,-1765,- 1995,- 2115,-

1795,-

1845,-

1935,-

90 cm 90 cm

505,-365,- 555,- 655,-

520,-370,- 575,- 680,-

565,-395,- 625,- 745,-

560,-430,- 560,- 605,- 695,-

505,-

520,-

565,-



S-P-45-FL45 cm S-P-45-L S-P-45-LM S-P-45-LP S-P-45-FR

kod cenaszerokość kod cena

S-P-30-FL30 cm S-P-30-L

kod cena

S-P-30-LM

kod cena

S-P-30-LP

kod cena

S-P-30-FR

S-P-40-FL40 cm S-P-40-L S-P-40-LM S-P-40-LP S-P-40-FR

S-P-50-FL50 cm S-P-50-L S-P-50-LM S-P-50-LP S-P-50-FR

S-P-60-FL60 cm S-P-60-L S-P-60-LM S-P-60-LP S-P-60-FR

wysokość: 203,5 cm
głębokość: 56 cm + front 2 cm

szafka stojąca wysoka 
jednodrzwiowe z półkami

szafki stojace wysokie

podana wysokość nie zawiera wysokości nóżek;
wysokość nóżek 10 lub 15 cm;

front laminowany front foliowany front lakierowany
matowy

front lakierowany
połysk front fornirowany

20
3,

5 
cm

S-C-45-FL45 cm S-C-45-L S-C-45-LM S-C-45-LP S-C-45-FR

kod cenaszerokość kod cena

S-C-30-FL30 cm S-C-30-L

kod cena

S-C-30-LM

kod cena

S-C-30-LP

kod cena

S-C-30-FR

S-C-40-FL40 cm S-C-40-L S-C-40-LM S-C-40-LP S-C-40-FR

wysokość: 203,5 cm
głębokość: 56 cm + front 2 cm

szafka stojąca wysoka 
z cargo

akcesoria: cargo Peka-DISPENSA Standard 3+2;
podana wysokość nie zawiera wysokości nóżek;
wysokość nóżek 10 lub 15 cm;

front laminowany front foliowany front lakierowany
matowy

front lakierowany
połysk front fornirowany

20
3,

5 
cm

szafki stojące wysokie

1690,-1150,- 1880,- 2265,-

645,-480,- 705,- 830,-

1565,-1080,- 1735,- 2075,-

1870,-1250,- 2095,- 2540,-

1005,-665,- 1130,- 1370,-

2315,-2060,- 2410,- 2590,-

2035,-1870,- 2095,- 2215,-

2245,-2015,- 2325,- 2485,-

1690,-

645,-

1565,-

1870,-

1005,-

2315,-

2035,-

2245,-



kod cenaszerokość kod cena kod cena kod cena kod cena

S-SW4-50-FL50 cm S-SW4-50-L S-SW4-50-LM S-SW4-50-LP S-SW4-50-FR

S-SW4-60-FL60 cm S-SW4-60-L S-SW4-60-LM S-SW4-60-LP S-SW4-60-FR

wysokość: 203,5 cm
głębokość: 56 cm + front 2 cm

szafka stojąca wysoka 
z czterema wewnetrznymi 
szufladami i półką

szafki stojace wysokie

akcesoria: szuflady Hettich InnoTech kolor szary;
podana wysokość nie zawiera wysokości nóżek;
wysokość nóżek 10 lub 15 cm;

front laminowany front foliowany front lakierowany
matowy

front lakierowany
połysk front fornirowany

20
3,

5 
cm

szafki stojące wysokie

kod cenaszerokość kod cena kod cena kod cena kod cena

S-UCH-60-FL60 cm S-UCH-60-L S-UCH-60-LM S-UCH-60-LP S-UCH-60-FR

wysokość: 203,5 cm
głębokość: 56 cm + front 2 cm

szafka stojąca wysoka 
do zabudowy chłodziarki

podana wysokość nie zawiera wysokości nóżek;
wysokość nóżek 10 lub 15 cm;

front laminowany front foliowany front lakierowany
matowy

front lakierowany
połysk front fornirowany

20
3,

5 
cm

13
2 

cm
72

 c
m

kod cenaszerokość kod cena kod cena kod cena kod

S-P-U45-60-FL60 cm S-P-U45-60-L S-P-U45-60-LM S-P-U45-60-LP S-P-U45-60-FR

wysokość: 203,5 cm
głębokość: 56 cm + front 2 cm

szafka stojąca wysoka 
do zabudowy piekarnika 
z półkami

podana wysokość nie zawiera wysokości nóżek;
wysokość nóżek 10 lub 15 cm;

front laminowany front foliowany front lakierowany
matowy

front lakierowany
połysk front fornirowany

20
3,

5 
cm

86
 c

m
45

 c
m

72
 c

m

cena

840,-500,- 840,- 960,- 1205,-

1605,-1320,- 1705,- 1905,-

1725,-1385,- 1845,- 2090,-

905,-640,- 905,- 1000,- 1185,-

1605,-

1725,-



kod cenaszerokość kod cena kod cena kod cena kod cena

S-S2-U45-60-FL60 cm S-S2-U45-60-L S-S2-U45-60-LM S-S2-U45-60-LP S-S2-U45-60-FR

wysokość: 203,5 cm
głębokość: 56 cm + front 2 cm

szafka stojąca wysoka 
do zabudowy piekarnika 
z dwiema szufladami

szafki stojace wysokie

akcesoria: szuflady Hettich InnoTech kolor szary;
podana wysokość nie zawiera wysokości nóżek;
wysokość nóżek 10 lub 15 cm;

front laminowany front foliowany front lakierowany
matowy

front lakierowany
połysk front fornirowany

20
3,

5 
cm

86
 c

m
45

 c
m

szafki stojące wysokie

35
,5

35
,5

1180,-920,- 1180,- 1270,- 1460,-

kod cenaszerokość kod cena kod cena kod cena kod

S-P-U60-60-FL60 cm S-P-U60-60-L S-P-U60-60-LM S-P-U60-60-LP S-P-U60-60-FR

wysokość: 203,5 cm
głębokość: 56 cm + front 2 cm

szafka stojąca wysoka 
do zabudowy piekarnika 
z półkami

podana wysokość nie zawiera wysokości nóżek;
wysokość nóżek 10 lub 15 cm;

front laminowany front foliowany front lakierowany
matowy

front lakierowany
połysk front fornirowany

20
3,

5 
cm

69
 c

m
59

 c
m

72
 c

m

cena

870,-630,- 870,- 955,- 1125,-

kod cenaszerokość kod cena kod cena kod cena kod cena

S-S2-U60-60-FL60 cm S-S2-U60-60-L S-S2-U45-60-LM S-S2-U45-60-LP S-S2-U45-60-FR

wysokość: 203,5 cm
głębokość: 56 cm + front 2 cm

szafka stojąca wysoka 
do zabudowy piekarnika 
z dwiema szufladami

akcesoria: szuflady Hettich InnoTech kolor szary;
podana wysokość nie zawiera wysokości nóżek;
wysokość nóżek 10 lub 15 cm;

front laminowany front foliowany front lakierowany
matowy

front lakierowany
połysk front fornirowany

20
3,

5 
cm

69
 c

m
59

 c
m

35
,5

35
,5

1145,-905,- 1145,- 1230,- 1400,-



kod cenaszerokość kod cena kod cena kod cena kod cena

S-PO-U60-60-FL60 cm S-PO-U60-60-L S-PO-U60-60-LM S-PO-U60-60-LP S-PO-U60-60-FR

wysokość: 203,5 cm
głębokość: 56 cm + front 2 cm

szafka stojąca wysoka 
do zabudowy piekarnika 
z półkami

podana wysokość nie zawiera wysokości nóżek;
wysokość nóżek 10 lub 15 cm;

front laminowany front foliowany front lakierowany
matowy

front lakierowany
połysk front fornirowany

20
3,

5 
cm

86
 c

m
59

 c
m

57
 c

m

kod cenaszerokość kod cena kod cena kod cena kod cena

S-SO2-U60-60-FL60 cm S-SO2-U60-60-L S-SO2-U60-60-LM S-SO2-U60-60-LP S-SO2-U60-60-FR

wysokość: 203,5 cm
głębokość: 56 cm + front 2 cm

szafka stojąca wysoka 
do zabudowy piekarnika 
z dwiema szufladami

akcesoria: szuflady Hettich InnoTech kolor szary;
podana wysokość nie zawiera wysokości nóżek;
wysokość nóżek 10 lub 15 cm;

front laminowany front foliowany front lakierowany
matowy

front lakierowany
połysk front fornirowany

20
3,

5 
cm

86
 c

m
59

 c
m

szafki stojace wysokieszafki stojące wysokie

870,-630,- 870,- 955,- 1125,-

28
 c

m
28

 c
m

1190,-955,- 1190,- 1275,- 1445,-

kod cenaszerokość kod cena kod cena kod cena kod cena

S-PO-U60U45-60-
FL60 cm S-PO-U60U45-60-L S-PO-U60U45-60-

LM
S-PO-U60U45-60-

LP
S-PO-U60U45-60-

FR

wysokość: 203,5 cm
głębokość: 56 cm + front 2 cm

szafka stojąca wysoka 
do zabudowy piekarnika i kuchenki mikrofalowej 
z półkami

podana wysokość nie zawiera wysokości nóżek;
wysokość nóżek 10 lub 15 cm;

front laminowany front foliowany front lakierowany
matowy

front lakierowany
połysk front fornirowany

20
4,

5 
cm

46
 c

m
38

 c
m

60
 c

m
57

 c
m

730,-570,- 730,- 790,- 900,-



szafki stojace wysokie

kod cenaszerokość kod cena kod cena kod cena kod cena

S-SO2-U60U45-60-
FL60 cm S-SO2-U60U45-60-

L
S-SO2-U60U45-60

-LM
S-SO2-U60U45-60-

LP
S-SO2-U60U45-60-

FR

wysokość: 203,5 cm
głębokość: 56 cm + front 2 cm

szafka stojąca wysoka 
do zabudowy piekarnika i kuchenki mikrofalowej 
z dwiema szufladami

akcesoria: szuflady Hettich InnoTech kolor szary;
podana wysokość nie zawiera wysokości nóżek;
wysokość nóżek 10 lub 15 cm;

front laminowany front foliowany front lakierowany
matowy

front lakierowany
połysk front fornirowany

20
3,

5 
cm

46
 c

m
38

 c
m

28
,3

59
 c

m
28

,3

szafki stojace wysokieszafki stojące wysokie

980,-820,- 980,- 1040,- 1150,-



szafki wiszące

kod cenaszerokość kod cena kod cena kod cena kod cena

W-P-20-FL20 cm W-P-20-L W-P-20-LM W-P-20-LP W-P-20-FR

W-P-30-FL30 cm W-P-30-L W-P-30-LM W-P-30-LP W-P-30-FR

W-P-40-FL40 cm W-P-40-L W-P-40-LM W-P-40-LP W-P-40-FR

W-P-45-FL45 cm W-P-45-L W-P-45-LM W-P-45-LP W-P-45-FR

W-P-50-FL50 cm W-P-50-L W-P-50-LM W-P-50-LP W-P-50-FR

W-P-60-FL60 cm W-P-60-L W-P-60-LM W-P-60-LP W-P-60-FR

wysokość: 72 cm
głębokość: 30 cm + front 2 cm

szafka wisząca 
z półkami

możliwość montażu oświetlenia

front laminowany front foliowany front lakierowany
matowy

front lakierowany
połysk front fornirowany

72
 c

m

kod cenaszerokość kod cena kod cena kod cena kod cena

W-P-80-FL80 cm W-P-80-L W-P-80-LM W-P-80-LP W-P-80-FR

wysokość: 72 cm
głębokość: 30 cm + front 2 cm

szafka wisząca 
z półkami

możliwość montażu oświetlenia

front laminowany front foliowany front lakierowany
matowy

front lakierowany
połysk front fornirowany

72
 c

m

185,-145,- 200,- 225,-

230,-170,- 250,- 290,-

270,-195,- 300,- 355,-

295,-205,- 325,- 390,-

315,-215,- 350,- 420,-

360,-240,- 400,- 485,-

470,-310,- 525,- 640,-

185,-

230,-

270,-

295,-

315,-

360,-

470,-



szafki wiszące

kod cenaszerokość kod cena kod cena kod cena kod cena

W-PG2-60-FL60 cm W-PG2-60-L W-PG2-60-LM W-PG2-60-LP W-PG2-60-FR

wysokość: 72 cm
głębokość: 30 cm + front 2 cm

szafka wisząca 
z półkami

możliwość montażu oświetlenia

front laminowany front foliowany front lakierowany
matowy

front lakierowany
połysk front fornirowany

35
,5

72
 c

m
35

,5

W-PG2-80-FL80 cm W-PG2-80-L W-PG2-80-LM W-PG2-80-LP W-PG2-80-FR

W-PG2-90-FL90 cm W-PG2-90-L W-PG2-90-LM W-PG2-90-LP W-PG2-90-FR

W-PG2-100-FL100 cm W-PG2-100-L W-PG2-100-LM W-PG2-100-LP W-PG2-100-FR

kod cenaszerokość kod cena kod kod cena kod cena

wysokość: 36 cm
głębokość: 30 cm + front 2 cm

szafka wisząca narożna
z półkami

możliwość montażu oświetlenia

front laminowany front foliowany front lakierowany
matowy

front lakierowany
połysk front fornirowany

36
 c

m

W-PG1-60-FL60 cm W-PG1-60-L W-PG1-60-LM W-PG1-60-LP W-PG1-60-FR

W-PG1-80-FL80 cm W-PG1-80-L W-PG1-80-LM W-PG1-80-LP W-PG1-80-FR

W-PG1-90-FL90 cm W-PG1-90-L W-PG1-90-LM W-PG1-90-LP W-PG1-90-FR

W-PG1-100-FL100 cm W-PG1-100-L W-PG1-100-LM W-PG1-100-LP W-PG1-100-FR

420,-300,- 460,- 545,-

510,-355,- 570,- 680,-

560,-380,- 620,- 750,-

605,-405,- 675,- 815,-

245,-185,- 265,- 310,-

295,-215,- 325,- 380,-

320,-235,- 355,- 420,-

350,-250,- 385,- 455,-

420,-

510,-

560,-

605,-

245,-

295,-

320,-

350,-



szafki wiszące

kod cenaszerokość kod cena kod kod kod

W-W-15-FL15 cm W-W-15-L W-W-15-LM W-W-15-LP W-W-15-FR

wysokość: 72 cm
głębokość: 30 cm + front 2 cm

szafka wisząca 
na wino

możliwość montażu oświetlenia

front laminowany front foliowany front lakierowany
matowy

front lakierowany
połysk front fornirowany

72
 c

m

kod cenaszerokość kod cena kod kod kod

WNL-FL60 x 60 
cm WNL-L WNL-LM WNL-LP WNL-FR

wysokość: 72 cm
głębokość: 30 cm + front 2 cm

szafka wisząca narożna
z półkami

możliwość montażu oświetlenia

front laminowany front foliowany front lakierowany
matowy

front lakierowany
połysk front fornirowany

72
 c

m

kod cenaszerokość kod cena kod kod kod

W-O-60-FL60 cm W-O-60-L W-O-60-LM W-O-60-LP W-O-60-FR

wysokość: 72 cm
głębokość: 30 cm + front 2 cm

szafka wisząca 
do zabudowy okapu

możliwość montażu oświetlenia

front laminowany front foliowany front lakierowany
matowy

front lakierowany
połysk front fornirowany

72
 c

m

cena cena cena

60 cm60 cm

cena cena cena

165,-135,-

360,-250,-

595,-370,-

165,- 175,- 195,-

360,- 400,- 480,-

595,- 675,- 840,-



S

P

słupki / stojace 
wysokie

podblatowe

W wiszace

P

S

półka

S2

szuflada

S3

dwie szuflady

trzy szuflady

cargoC

U45 urzadzenie 
h=45

U60 urzadzenie 
h=60

U45U45 urzadzenie 
h=45 + h=45

U45U60 urzadzenie 
h=45 + h=60

20 20 cm

30 30 cm

40 40 cm

45 45 cm

... ...

FL foliowany

FR fornirowany

L laminowany

typ wsad wyposazenie szerokość front

S-S2-U45-60-FL

pozycja 1 pozycja 2 pozycja 3 pozycja 4 pozycja 5

znaczenie kodu
przykład 1
słupek z piekarnikiem 
o wysokości 45 cm z dwiema 
szufladami w dolnej części 
i frontami foliowanymi będzie 
oznaczony kodem: S.S2.U45.FL

przykład 2
szafka podblatowa 
o szerokości 40 cm z trzema 
szufladami z lakierowanym  
frontem będzie miała 
oznaczenie: P.S3.40.L

uwaga
pozycja 3 i 4 nie jest 
obligatoryjna, występuje 
wyłacznie jeśli jest konieczna ze 
względu na rozróznienie modeli

informacja 
uzupełniajaca

typ 
frontu

informacja 
podstawowa

PNL narozna kształt 
"L"

LP lakierowany
połysk

LM lakierowany
mat

WNL wiszaca 
narozna

półki na winoW

zlewZ

PNP podblatowa 
narozna prosta

system LemansL

UP urzadzenie 
płyta

SW4 szuflady 
wewnetrzna 4

zmywarka bez 
panelaUZ

zmywarka z 
panelemUZP

PO półka obniżona 
względem blatu

SO szuflada obniżona 
względem blatu

UCH urzadzenie 
chłodziarka

PG2 półka górne 
zawiasy 2x



Projekt
Nasi projektanci przygotowali dla Ciebie specjalną ofertę. 
Jeśli nie masz pomysłu na swoją kuchnię,  nie jesteś pewien jaki układ funkcjonalny będzie 
najlepszy, albo nie możesz się zdecydować na konkretny materiał,  zostaw to naszym 
projektantom.  Przygotujemy dla Ciebie projekt z wizualizacjami i rysunkami technicznymi, które 
rozwieją wszystkie Twoje wątpliwości.
Projekt zawiera 3 wizualizacje z różnej perspektywy, rzut funkcjonalny pomieszczenia, widoki 
wszystkich ścian z zabudową mebli.
Koszt projektu to 500 zł. Jeśli później zdecydujesz się zamówić meble, cena ta zostanie odjęta od 
ceny mebli!

To takie proste:
1. Prześlij do nas zwymiarowany rzut kuchni. Może to być rzut od dewelopera/architekta lub 
samodzielnie wykonany rysunek. Pamiętaj by zaznaczyć drzwi, okna, przyłącza wody i gazu. Jeśli 
masz jakieś uwagi, preferencje koniecznie napisz nam o nich.
2. Po otrzymaniu Twojej wpłaty zabieramy się do pracy.
3. Zaczekaj trzy dni robocze na gotowy projekt. Prześlemy Ci całą dokumentację na maila.



Instrukcja zamówienia 
Krok po kroku

Krok 1

Wybierz moduły

Wybierz moduły, z których chcesz zbudować swoja zabudowę kuchenną.

Krok 2

Wybierz kolor frontu i uchwyty

Wybierz kolory frontów i dopasuj do nich uchwyty.

Krok 3

Wybierz sprzęt i akcesoria

Wybierz odpowiednie dla Twojej kuchni wyposażenie szafek i dopasuj akcesoria. 
Wybierz rodzaj oświetlenia.

Krok 4

Wybierz blat i cokół

Wybierz blat, dopasuj cokół, zamów blendy jeśli są potrzebne.

Krok 5

Prześlij zamówienie

Zamówienie można złożyć osobiście w naszym salonie lub przesłać na maila.



Czas oczekiwania i dostawa
Czas oczekiwania na meble wynosi od dwóch do pięciu tygodni. Czas oczekiwania zależy od 
wyboru materiałów.

Montaż
Cena montażu zależy od wielkości zabudowy. Poza Krakowem do ceny montażu należy doliczyć 
1 zł za kilometr dojazdu. Jednak jeśli potrzebujesz naszej pomocy, jesteśmy do dyspozycji. 

Zalecenia dotyczące pielęgnacji 
W naszych meblach zastosowaliśmy odporne materiały, jednak tylko odpowiednia eksploatacja i 
pielęgnacja daje gwarancję ich trwałości.

Korpusy, szuflady, półki

Do czyszczenia powierzchni korpusów, szuflad i półek zalecamy używania ściereczki lekko 
zwilżonej wodą lub delikatnym płynem. Nie należy stosować środków zawierających amoniak, 
aceton,  alkohol, wybielacz lub substancje o właściwościach ścierających. Trzeba również 
pamiętać by elementy nie były narażone na stały wpływ wilgoci. Podczas gotowania pamiętaj o 
włączeniu okapu, aby wysoka temperatura i para nie uszkodziły płyt.

Blaty

Blaty kuchenne są nieustannie narażone na wiele czynników: wodę, tłuszcz, barwiące napoje, 
wysoką temperaturę. Dlatego wymagają szczególnej uwagi. Nie pozwól by plamy i wilgoć 
utrzymywały się na nim przez długi czas, zwłaszcza w miejscach łączeń. Najlepiej czyścić je na 
bieżąco. Do konserwacji i czyszczenia blatów  używaj suchej lub wilgotnej ściereczki. Nie należy 
stosować środków agresywnie czyszczących. Otwieranie zmywarki zaraz po zakończeniu 
programu może nieodwracalnie zniszczyć blat. Duża ilość gorącej pary może spowodować 
puchnięcie i rozklejanie blatów. Podczas krojenia używaj przeznaczonej do tego deski, aby nie 
zarysować powierzchni blatu. Gorące garnki i naczynie stawiaj na specjalnych podkładkach.

Fronty

Fronty tak jak pozostałe powierzchnie mebli należy czyścić delikatną szmatką lekko nasączoną 
wodą lub delikatnym płynem. Nie należy stosować rysujących środków czyszczących, ostrych 
szczotek, czy gąbek. Szkodliwe będą też środki zawierające aceton, alkohol, amoniak, lub 
substancje wybielające.

Gwarancja
Podstawą do roszczeń gwarancyjnych jest faktury VAT lub paragonu.
Meble są przeznaczone do użytku domowego. W innym przypadku nie podlegają gwarancji.
Gwarancja obejmuje korpusy szafek, fronty, półki, blaty, cokoły, nóżki. Gwarancja obejmuje wady 
materiałowe i fabryczne produktów.

okres gwarancji

Wszystkie elementy, z których są zbudowane nasze meble, są objęte dwuletnią 
gwarancją. 
Dajemy wieczystą gwarancję na systemy Blum i Peka zastosowane w meblach.



Kontakt
Jeśli chcesz złożyć zamówienie, zamówić projekt kuchni lub jeśli nadal coś jest dla Ciebie 
niejasne, nie wahaj się z nami skontaktować. 

Telefonicznie: 
Zamówienia: 509 192 252 (od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 do 19.00, w soboty od 
10.00 do 15.00)
Projekt Twojej kuchni: 692 477 987, 693 118 582

Mailowo: 

Zamówienia: studio@aalto.pl

Projekt Twojej kuchni: kontakt@perastudio.pl

Odwiedź nas w pracowni: Salon firmowy Alto design 30-418Kraków  ul. Zakopiańska 56


