
Zgodnie Z trendami 
AntrAcyt w połączeniu z drewnem



Dom w zgoDzie z naturą

To zdjęcie, jak w soczewce, pokazuje obecnie najpopularniejsze trendy.  
Jednym z najsilniejszych bez wątpienia jest powrót do natury i prostoty. 

ma być wygoDnie, bezpiecznie, spokojnie

Fot. FORelements.pl



Dom w zgoDzie z naturą

ardzo modnym motywem jest drewno, ale sprawiające wrażenie 
nieobrobionego, bez pokrycia warstwą farby - tak, by widocz-
ne były słoje i faktura. Akcentowana jest w ten sposób natura.  B

Podobnie jest z kamieniem, przy którym ważny jest jego rysunek, jego 
żyłki. Ponadto ciężki metal, żeliwo w kolorze matowej czerni. Często 
spotykana jest miedź, która pojawia się wszędzie - od detali (np. wie-
szaki, krany, nity) po duże powierzchnie, nawet całe ściany. Sporo też 
złota i marmuru - to propozycja dla osób lubiących odrobinę luksusu na 
co dzień. 

Nie tylko w kuchniach, ale i w innych wnętrzach raczej odchodzi się od 
ostrych kształtów, czyli prostokątnych stołów lub regałów w formie 
graniastosłupa. Coraz częściej proponowane są kształty organiczne, 
obłe, łagodne, czyli odbiegające od norm, do których jesteśmy przyzwy-
czajeni.

Wszechobecna jest zieleń - żywa i jako wzór - którą coraz częściej spo-
tykamy w dotychczas nietypowych dla niej miejscach, czyli nie tylko  
w kuchennych zielnikach, ale też w łazienkach, przedpokojach, a jako 
print - na tapetach i dodatkach. Przebojem są greenwalle, czyli ściany 
pokryte żywymi roślinami.

Mieszkanie staje się więc oazą, schronieniem przed chaosem na ze-
wnątrz, gdzie szukamy wytchnienia, relaksu i bezpieczeństwa. To miej-
sce, gdzie spędzamy czas z rodziną i przyjaciółmi, budując więzi i małe 
społeczności, co ma niebagatelny wpływ na wyposażenie juz nie tylko 
salonów (duże wygodne meble, miękkie materiały, grube sploty), ale 
też kuchni. Stąd też coraz więcej wysp kuchennych i dłuższych, dobrze 
oświetlonych blatów, by każdy miał dostęp do powierzchni roboczej  
i mógł mieć udział w przygotowywaniu potrawy, jednocześnie gawę-
dząc z innymi kucharzami. 

By właściciele niewielkich mieszkań też mieli na to szanse, coraz wię-
cej jest rozwiązań na przechowywanie sporych zasobów na małych po-
wierzchniach. Hasło przewodnie: ergonomia, wygoda i pomysłowość!

daGmara
JAKuBczAK
Prowadzi poświęconą designowi stronę  
FORelements.pl, stylizuje wnętrza, prowadzi wykłady 
na temat designu z elementami histori sztuki, prowadzi  
kanał Akademia Dagmary na You Tube. 

ma być wygoDnie, bezpiecznie, spokojnie



miksoloGia stosowana

Mocnym trendem jest łączenie różnych materiałów, faktur, wzorów i kolorów, najlepiej pozostając w jednej palecie 
kolorystycznej, która, niczym estetyczna klamra, spina całość. Miksujemy więc drewno, trawy i bambus, metal, ka-
mień, beton, ceramikę, glinę, nawet szkło. Celem jest uzyskanie efektu naturalnej nonszalancji - wrażenia, że aranża-
cja jest niewymuszona, a subtelnie harmonijna. 

Nie bójmy się eksperymentów! Poruszając się w 
obrębie materiałów naturalnych, trudno popełnić 
błąd. Kamień dobrze wygląda z drewnem, miedź do-
skonale harmonizuje z betonem, ceramika świetnie 
dogaduje się z bambusem, złoto z marmurem, etc. 
Dla mniej odważnych rozwiązaniem jest aranża-
cja złożona z jednego materiału, lecz z elementami  
o różnych fakturach lub wzorach.  

A jeśli znajdzie się miejsce dla żywej zieleni - sukces 
gwarantowany!

Fot. FORelements.pl

Fot. FORelements.pl



„Mój dom to moja twierdza” - to stare angielskie prawo, a po-
tem powiedzenie, jest teraz bardzo na czasie. Dom to miejsce, 
gdzie meble mają być wygodne, kuchnia jest sercem domu, ła-
zienka - oazą zieleni. Najważniejsze rzeczy są pod ręką, łatwo 
dostępne, wszystko ma swoje miejsce. Naturalność to słowo 
- klucz. 

Kuchenne wyspy i pomysłowe systemy przechowywania to rozwiązanie bardzo trendy z kilku powodów. Po pierw-
sze wyspy integrują użytkowników. To tu, jak przy okrągłym stole, spotykają się gotujący członkowie rodziny lub 
przyjaciele i każdy ma równy dostęp do powierzchni roboczej. 

Na kształtowanie się trendów ma wpływ wiele czynni-
ków - rynkowe, ekonomiczne, społeczne, nawet polityczne.  
Im szybsze tempo życia, im więcej niepokojących informacji  
w dziennikach, tym większa potrzeba wytchnienia i ucieczki  
w bezpieczne miejsce. Rynek i producenci bardzo czujnie re-
agują na takie przemiany, z pomocą przychodzą trend foreca-
sterzy („przepowiadacze trendów”). W większości są to anali-
zy słuszne i potrzebne. 
 

Podobnie jest z przechowywaniem produktów. 

Po drugie pamiętajmy, że według trendów najważniejsza obecnie jest wygoda, łatwość użytkowania, dobra dostęp-
ność - tak, by sięgnąć ręką po przyprawę lub potrzebne narzędzie, nie przerywając rozmowy przy wspólnym pichce-
niu. Ważne są więc wyciągane szafki cargo, obniżane półki, wszelkie podświetlenia - od blatu roboczego po szufladę 
- oraz separatory, dzięki którym w małej szufladzie lub szafce można pomieścić bardzo wiele produktów. 

Ponieważ bardzo trendy jest pielęgnowanie „wewnętrznego dziecka”, popularne stają się moduły lub pudełka - wkła-
dy, które można ustawiać jak klocki w dowolniej konfiguracji. 

Pamietajmy jednak o jednym: Trendy powinno się brać pod 
uwagę, ale też filtrować przez swoje otoczenie, wyłaniając 
własne, indywidualne poglądy, co - notabene - jest jednym z 
głównych trendów.
 dAGmArA JAKuBczAK

Fot. clever-storage.com
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Kombinacja metalu i drewna, dwóch szlachet-
nych surowców, które składają się na linię 
koszy FIORO, tworzy wizualnie atrakcyjny  
i nowoczesny element wyposażenia kuchni. 
Dębowe listwy świetnie komponują się z an-
tracytem, który uwypukla ich szlachetny urok 
i ciepły kolor. 

Metal i drewno to stare, dobre małżeństwo. 
Doskonale, jeśli są w kolorach kontrastowych, 
np. jasne drewno dopełnione antracytowymi 
elementami z metalu lub odwrotnie.

Dno koszy również zabezpieczone jest antra-
cytową matą antypoślizgową, która utrzymuje 
w miejscu przechowywane przedmioty i zapo-
biega ich przesuwaniu.

W zgodzie z najnowszymi trendami  
w designie wprowadziliśmy linię produk-
tów w modnym, antracytowym kolorze.   
W takim odcieniu kosze zyskały na awangar-
dzie i nowoczesności. 

Dno koszy zabezpieczone jest antypoślizgową 
matą, która zapobiega przesuwaniu się przed-
miotów.

LiBeLL Antracyt

Fioro



Nr art. typ / Linia
Zew. szerokość 

szafki

Szerokość 

frontu
Cena brutto

Prawe  

05.703.KPL/A Le Mans II ARENA Classic Antracyt  min. 900 mm 450 mm 1255,00

05.705.KPL/A Le Mans II ARENA Classic Antracyt min. 1000 mm 500 mm 1277,00

05.707.KPL/A Le Mans II ARENA Classic Antracyt min. 1000 mm 600 mm 1321,00

Lewe  

05.704.KPL/A Le Mans II ARENA Classic Antracyt  min. 900 mm 450 mm 1255,00

05.706.KPL/A Le Mans II ARENA Classic Antracyt min. 1000 mm 500 mm 1277,00

05.708.KPL/A Le Mans II ARENA Classic Antracyt min. 1000 mm 600 mm 1321,00

le mans ii 

Wysuwany system Le Mans, którego nazwa pochodzi od kształtu przypominającego słynny francuski tor wyścigowy, 
łączy optymalne wykorzystanie przestrzeni z przejrzystością i komfortem korzystania. Dzięki wysuwanym półkom 
cała zawartość narożnika wyjeżdża na zewnątrz szafki.

System w linii koszy ARENA Classic. W tym przypadku tradycyjna półka wykończona została malowanym, antracy-
towym relingiem oraz dnem w tym samym kolorze. 

LiBeLL Antracyt

Fioro

arena Classic antracyt



maGiC-Corner  ComFort

LiBeLL antracyt

Nr art. typ /Linia
Wew. szerokość 

szafki

Szerokość  

frotu

Cena 

brutto

Prawe  

05.0451.KPL/A Magic-Corner Comfort Libell Antracyt 862-971 mm 450 mm 2298,00

05.0453.KPL/A Magic-Corner Comfort Libell Antracyt 862-971 mm 500 mm 2311,00

05.0455.KPL/A Magic-Corner Comfort Libell Antracyt 962-1171 mm 600 mm 2375,00

Magic-Corner Comfort to perfekcyjnie skonstruowany system narożny, który pozwala na efektywne wykorzystanie 

tzw. „ślepego” narożnika w kuchni. Dzięki przemyślanej konstrukcji, która umożliwia wysunięcie wszystkich półek na 

zewnątrz, użytkownik zyskuje w jednym momencie łatwy i szybki dostęp, nawet do najbardziej kłopotliwego miejsca 

w rogu kuchni. Wnętrze systemu podzielone jest na cztery półki, na których można przechowywać drobny sprzęt 

AGD i naczynia. Wszystkie półki można całkowicie wysunąć i obsługiwać na zewnątrz szafki. 

Lewe  

05.0452.KPL/A Magic-Corner Comfort Libell Antracyt 862-971 mm 450 mm 2298,00

05.0454.KPL/A Magic-Corner Comfort Libell Antracyt 862-971 mm 500 mm 2311,00

05.0456.KPL/A Magic-Corner Comfort Libell Antracyt 962-1171 mm 600 mm 2375,00



maGiC-Corner  ComFort

Dodatkowe podziałki, obok antypo-
ślizgowej maty na dnie koszy, umoż-
liwiają utrzymanie przechowywa-
nych przedmiotów na miejscu.

magnetczyne podziałki

Zastosowanie eleganckich, drewnianych barierek, połączonych z antracytem dodaje klasy i charakteru temu nie-

zwykle funkcjonalnemu rozwiązaniu. 

Nr art. Typ/ Linia
Wew. szerokość 

szafki

Szerokość 

frontu
Cena brutto

Prawe  

05.2451.KPL Magic-Corner Comfort Fioro 862-971 mm 450 mm 2354,00

05.2453.KPL Magic-Corenr Comfort Fioro 862-971 mm 500 mm 2366,00

05.2455.KPL Magic-Corner Comfort Fioro 962-1171 mm 600 mm 2419,00

Lewe  

05.2452.KPL Magic-Corner Comfort Fioro 862-971 mm 450 mm 2354,00

05.2454.KPL Magic-Corner Comfort Fioro 862-971 mm 500 mm 2366,00

05.2456.KPL Magic-Corner Comfort Fioro 962-1171 mm 600 mm 2419,00

Fioro



maGiC-Corner standard

05.0352.KPL/A Magic-Corner Standard Libell Antracyt  860-971 mm 450 mm 1767,00

LiBeLL Antracyt

System Magic-Corner Standard zapewnia łatwe korzystanie z trudno dostępnej szafki narożnej. Delikatne pocią-

gnięcie za uchwyt sprawia, że przednie kosze wyjeżdżają na zewnątrz i jednocześnie powodują przybliżenie tylnych. 

Wystarczy jeden, nawet lekki ruch, aby dotrzeć do całej zawartości przechowywanej w rogu kuchni! Wnętrze po-

dzielone jest na cztery półki, na których można przechowywać drobny sprzęt AGD i naczynia. Dno zabezpiecza 

idealnie dopasowana mata antypoślizgowa.

Nr art. typ/ Linia
Wew. szerokość 

szafki

Szerokość 

frontu
Cena brutto

Prawe  

05.0351.KPL/A Magic-Corner Standard Libell Antracyt 860-971 mm  450 mm 1767,00

Lewe  



maGiC-Corner standard

Drewniane barierki zewnętrzne w połączeniu z antracytowym kolo-

rem metalowych półek, to synonim eleganckiego minimalizmu i jed-

nocześnie funkcjonalne rozwiązanie, zabezpieczające przechowywa-

ne przedmioty przed wypadaniem. 

Lewe  

05.2352.KPL Magic-Corner Standard Fioro 860-971 mm 450 mm 1885,00

LiBeLL Antracyt
Fioro

Nr art. typ/ Linia
Wew. szerokość 

szafki

Szerokość 

frontu
Cena brutto

Prawe  

05.2351.KPL Magic-Corner Standard Fioro 860-971 mm  450 mm 1885,00



Nr art. typ/ Linia Moduł
Wysokość  

w świetle

Liczba 

półek
Cena brutto

01.1301.KPL/A DISPENSA Libell Antracyt 150 mm 1200-1600 mm 4 1334,00

01.1302.KPL/A DISPENSA Libell Antracyt 150 mm 1600-1900 mm 5 1524,00

01.1303.KPL/A DISPENSA Libell Antracyt 150 mm 1900-2300 mm 6 1709,00

01.1304.KPL/A DISPENSA Libell Antracyt 200 mm 1200-1600 mm 4 1535,00

01.1305.KPL/A DISPENSA Libell Antracyt 200 mm 1600-1900 mm 5 1720,00

01.1306.KPL/A DISPENSA Libell Antracyt 200 mm 1900-2300 mm 6 1910,00

01.1310.KPL/A DISPENSA Libell Antracyt 300 mm  900-1200 mm 3 1308,00

01.1311.KPL/A DISPENSA Libell Antracyt 300 mm 1200-1600 mm 4 1382,00

01.1312.KPL/A DISPENSA Libell Antracyt 300 mm 1600-1900 mm 5 1542,00

01.1313.KPL/A DISPENSA Libell Antracyt 300 mm 1900-2300 mm 6 1751,00

01.1320.KPL/A DISPENSA Libell Antracyt 400 mm  900-1200 mm 3 1388,00

01.1321.KPL/A DISPENSA Libell Antracyt 400 mm 1200-1600 mm 4 1487,00

01.1322.KPL/A DISPENSA Libell Antracyt 400 mm 1600-1900 mm 5 1708,00

01.1323.KPL/A DISPENSA Libell Antracyt 400 mm 1900-2300 mm 6 1910,00

disPensa 

Dispensa to pojemny system typu cargo, który zapew-
nia doskonałą widoczność i dostęp do zawartości z obu 
stron. Wystarczy jedno pociągnięcie, aby płynnym ruchem  
wysunąć całą zawartość na zewnątrz. 

LiBeLL Antracyt

Rama i prowadnice w kolorze szarym.



Nr art. typ/ Linia Moduł
Wysokość  

w świetle

Liczba 

półek
Cena brutto

01.1301.KPL/A DISPENSA Libell Antracyt 150 mm 1200-1600 mm 4 1334,00

01.1302.KPL/A DISPENSA Libell Antracyt 150 mm 1600-1900 mm 5 1524,00

01.1303.KPL/A DISPENSA Libell Antracyt 150 mm 1900-2300 mm 6 1709,00

01.1304.KPL/A DISPENSA Libell Antracyt 200 mm 1200-1600 mm 4 1535,00

01.1305.KPL/A DISPENSA Libell Antracyt 200 mm 1600-1900 mm 5 1720,00

01.1306.KPL/A DISPENSA Libell Antracyt 200 mm 1900-2300 mm 6 1910,00

01.1310.KPL/A DISPENSA Libell Antracyt 300 mm  900-1200 mm 3 1308,00

01.1311.KPL/A DISPENSA Libell Antracyt 300 mm 1200-1600 mm 4 1382,00

01.1312.KPL/A DISPENSA Libell Antracyt 300 mm 1600-1900 mm 5 1542,00

01.1313.KPL/A DISPENSA Libell Antracyt 300 mm 1900-2300 mm 6 1751,00

01.1320.KPL/A DISPENSA Libell Antracyt 400 mm  900-1200 mm 3 1388,00

01.1321.KPL/A DISPENSA Libell Antracyt 400 mm 1200-1600 mm 4 1487,00

01.1322.KPL/A DISPENSA Libell Antracyt 400 mm 1600-1900 mm 5 1708,00

01.1323.KPL/A DISPENSA Libell Antracyt 400 mm 1900-2300 mm 6 1910,00

disPensa 

LiBeLL Antracyt

W systemie DISPENSA, który jest idealnym spo-
sobem na wykorzystanie wąskich wnęk w kuchni,  
zastosowaliśmy drewniane wstawki o różnej wysokości.

Nr art. typ/ Linia Moduł
Wysokość  

w świetle
liczba półek Cena brutto

01.2300.KPL DISPENSA Fioro 150 mm 1200-1600 mm 4*(2+2) 1353,00

01.2301.KPL DISPENSA Fioro 150 mm 1600-1900 mm 5 *(3+2) 1560,00

01.2302.KPL DISPENSA Fioro 150 mm 1900-2300 mm 6* (3+3) 1775,00

01.2310.KPL DISPENSA Fioro 300 mm 900-1200 mm 3* (2+1) 1366,00

01.2311.KPL DISPENSA Fioro 300 mm 1200-1600 mm 4* (2+2) 1492,00

01.2312.KPL DISPENSA Fioro 300 mm 1600-1900 mm 5*(3+2) 1702,00

01.2313.KPL DISPENSA Fioro 300 mm 1900-2300 mm 6* (3+3) 1920,00

01.2320.KPL DISPENSA Fioro 400 mm 900-1200 mm 3* (2+1) 1450,00

01.2321.KPL DISPENSA Fioro 400 mm 1200-1600 mm 4* (2+2) 1603,00

01.2322.KPL DISPENSA Fioro 400 mm 1600-1900 mm 5* (3+2) 1841,00

01.2323.KPL DISPENSA Fioro 400 mm 1900-2300 mm 6* (3+3) 2086,00

Fioro

Ilość koszy* - kosze z wysokimi barierkami + kosze z niskim barierkami
Rama i prowadnice w kolorze szarym.



Nr art. typ/ Linia Moduł
Wysokość  

w świetle

Liczba 

półek
Cena brutto

01.1761.KPL/A PLENO Libell Antracyt 600 mm  min. 1300 mm 4 1909,00

01.1762.KPL/A PLENO Libell Antracyt 600 mm  min. 1600 mm 4 2074,00

01.1763.KPL/A PLENO Libell Antracyt 600 mm  min. 1900 mm 5 2303,00

W systemie Pleno półki są automatycznie wysuwane do przodu w momencie otwierania frontu szafki. W utrzyma-

niu stabilności pomaga też mata antypoślizgowa pokrywająca dno półek. Mechanizm współpracuje ze standardo-

wymi zawiasami. Można montować go zarówno po prawej jak i lewej stronie.

LiBeLL Antracyt

Pleno



Nr art. typ/ Linia Moduł
Wysokość  

w świetle

Liczba 

półek
Cena brutto

01.1761.KPL/A PLENO Libell Antracyt 600 mm  min. 1300 mm 4 1909,00

01.1762.KPL/A PLENO Libell Antracyt 600 mm  min. 1600 mm 4 2074,00

01.1763.KPL/A PLENO Libell Antracyt 600 mm  min. 1900 mm 5 2303,00

LiBeLL Antracyt
Fioro

Pleno

Drewniane barierki zabezpieczają produkty  
z przodu i sprawiają jednocześnie, że ten prak-
tyczny wyciąg staje się estetycznym elemen-
tem wyposażenia nowoczesnej kuchni.

Nr art. typ/ Linia Moduł
Wysokość  

w świetle

Liczba 

półek
Cena brutto

01.2743.KPL PLENO Fioro 450 mm  min. 1900 mm 6 2473,00

01.2763.KPL PLENO Fioro 600 mm  min. 1900 mm 6 2693,00



Nr art. typ/ Linia Moduł
Cena 

brutto

04.800.A SNELLO z wieszakiem i półką 150 mm 392,00

04.801.A SNELLO dwupółkowe 150 mm 376,00

04.802.A SNELLO dwupółkowe 200 mm 416,00

04.803.A SNELLO dwupółkowe 300 mm 581,00

snello

Snello to praktyczny pomysł na zagospodarowanie wąskich przestrzeni podblatowych. Wyciąg jest mocowany do 

frontu, a rama i prowadnice ukryte są pod półkami, umożliwiając dostęp do przechowywanych produktów z obu 

stron. Dodatkowo półki można łatwo wyjąć ze stelaża i wyczyścić. System można jednym ruchem wysunąć całkowi-

cie na zewnątrz ułatwiając dostęp do przechowywanych produktów. 

Nr art. typ/ Linia Moduł
Cena 

brutto

04.2800.KPL SNELLO Fioro z wieszakiem 150 mm 488,00

04.2801.KPL SNELLO Fioro dwupółkowe 150 mm 532,00

04.2802.KPL SNELLO Fioro dwupółkowe 200 mm 596,00

04.2803.KPL SNELLO Fioro dwupółkowe 300 mm 736,00

Fioro

LiBeLL Antracyt



Fioro

LiBeLL Antracyt

Nr art. typ/ Linia Moduł Cena brutto

04.860.A KITCHEN Tower Antracyt 450 mm 1080,00

04.862.A KITCHEN Tower Antracyt 600 mm 1203,00

kitCHen tower

LiBeLL Antracyt

Nr art. typ/ Linia Moduł
Cena 

brutto

09.330.A OEKO Universal (40l) 450 mm 555,00

09.331.A OEKO Universal (2x17l) 450 mm 536,00

09.350.A OEKO Universal (40+6+1,2l) 600 mm 771,00

09.351.A OEKO Universal (40+17l) 600 mm 643,00

09.352.A OEKO Universal (3x17l) 600 mm 628,00

oeKo uniVerSAL

Kitchen Tower można zamieścić blisko płyty grzewczej. Podzie-

lony na cztery części pojemnik na przyprawy z przykrywką może 

być wyjęty z systemu i położony w dowolnym miejscu. Dzięki 

plastikowym pojemnikom z przegródkami na górnym poziomie 

drobne akcesoria i buteleczki z przyprawami są zawsze na swo-

im miejscu i nie gubią się.  Strona, na którą otwierany jest system 

zależy od montażu i dostosowana jest do potrzeb użytkownika, 

można ją zamieniać. Połączenie mechanizmu z frontem pozwala 

na wysuniecie systemu wraz z otwarciem frontu.

Niezwykle elegancki zestaw koszy OEKO UNIVERSAL w an-

tracytowej kolorystyce doskonale komponuje się niezwykle 

modnymi ostatnio kuchniami zaprojektowanymi w ciemniej-

szych barwach



Nr art. typ/ Linia Moduł Cena brutto

15.0020.KPL/AA EXTENDO Antracyt 300 mm 286,00

15.0021.KPL/AA EXTENDO Antracyt 400 mm 300,00

15.0022.KPL/AA EXTENDO Antracyt 450 mm 311,00

15.0023.KPL/AA EXTENDO Antracyt 500 mm 322,00

15.0024.KPL/AA EXTENDO Antracyt 600 mm 341,00

15.0054.KPL/AA EXTENDO Antracyt do listwy 600 mm 341,00

15.0025.KPL/AA EXTENDO Antracyt 800 mm 411,00

15.0026.KPL/AA EXTENDO Antracyt 900 mm 411,00

15.0027.KPL/AA EXTENDO Antracyt 1000 mm 482,00

15.0028.KPL/AA EXTENDO Antracyt 1200 mm 502,00

eXtendo

Praktyczne półki Extendo, wykonane ze specjalnie profilo-

wanej blachy sprawdzają się nie tylko jako wyposażenie sza-

fek w kuchni, ale również w łazience, pralni, garderobie czy 

w biurze. To system o uniwersalnym zastosowaniu, który 

zapewnia perfekcyjny przegląd zawartości. 

Magnetyczne barierki

Ułatwiają przechowywanie na wszystkich koszach linii Libell. 

Nie tylko zapobiegają wypadaniu przedmiotów, ale pomagają 

także zorganizować przestrzeń na półce.

eXtendo z prowadnicami

Możliwość nadstawienia dodatkowej półki w mo-

dułach 600 i 900 mm, aby w pełni wykorzystać 

przestrzeń szafki.

nadstawiane półki



eXtendo

eXtendo z prowadnicami

Dodatkowe wyposażenie w postaci drewnianych barierek Fioro nie tylko podwyższa poziom ergonomii przenosząc 

go na zdecydowanie wyższy pułap, ale również uatrakcyjnia wygląd półek systemu Extendo.

eXtendo z wysoką (87 mm) drewnianą barierką (w komplecie z prowadnicami) 

listwa dystansowa

nadstawiane półki

eXtendo z niską (35 mm) drewnianą  barierką (w komplecie z prowadnicami)

Nr art. typ/ Linia Moduł Cena brutto

15.2124.KPL EXTENDO Fioro 600 mm 497,00

15.2154.KPL EXTENDO Fioro z listwą dystansową 600 mm 468,00

15.2126.KPL EXTENDO Fioro 900 mm 589,00

15.2164.KPL EXTENDO Fioro z dwoma listwami dystansowymi 900 mm 588,00

Nr art. typ/ Linia Moduł Cena brutto

15.2024.KPL EXTENDO Fioro 600 mm 465,00

15.2054.KPL EXTENDO Fioro z listwą dystansową 600 mm 459,00

15.2026.KPL EXTENDO Fioro 900 mm 540,00

15.2064.KPL EXTENDO Fioro z dwoma listwami dystansowymi 900 mm 570,00

EXTENDO z niską barierkąEXTENDO z wysoką barierką

W skład EXTENDO z listwami dystansowimi wchodzi jeden lub dwa 25 mm  

dystanse. Można wtedy zastosować standardowy zawias. W przypadku pozo-

stałych półek wymagany jest zawias z uskokiem zerowym.



Fineline mosaiQ

Nie tylko wspaniale wyglądają, ale są również niezwykle 

ergonomiczne, ponieważ dostosowują się do Twoich po-

trzeb. Elementy mogą być łączone i ułożone w taki spo-

sób, aby spełnić indywidualne wymagania użytkownika. 

Cała zawartość szuflady jest dzięki temu doskonale zor-

ganizowana i zawsze dostępna na wyciągnięcie ręki. 

elegancka kuchnia, perfekcyjnie zorganizowana

Z drewna powstaje wiele przedmiotów użytkowych, które za-

chwycają pięknem i funkcjonalnością. Dlatego wybraliśmy dąb 

jako surowiec do wytwarzania elementów wyposażenia szuflad. 

To, co je wyróżnia, to perfekcyjny design. Drewniane wkłady do 

szuflad to również elegancja i funkcjonalność w każdym calu.

Mogą być szybko zmienione i dostosowane do innych sze-

rokości szuflady. Niektóre elementy stworzone zostały  

z myślą o szufladach niskich, w których przechowujemy 

sztućce i przybory kuchenne, inne do szuflad wysokich, 

na większe akcesoria. Można z łatwością łączyć elementy 

takie jak np. uchwyty na folię, blok na noże czy przyprawy. 

dbałość o detale



Fineline mosaiQ

elegancka kuchnia, perfekcyjnie zorganizowana

Cokolwiek przechowujesz, butelki z napojami czy żywność w kartonikach. FineLine MosaiQ  oferuje ogromny wybór 

zróżnicowanych wkładów, które umożliwiają utrzymanie porządku w szufladach. 

niezwykła wszechstronność
Największą zaletą tych modułowych elementów jest to, że umożliwiają one dowolną kombinację wkładek i zamiesz-

czenie ich w każdej szufladzie. Moduły doskonale pasują do szuflad większości producentów mebli.

Drewniane skrzynki mają uchwyty, dzięki cze-

mu mogą być łatwo podniesione i przeniesione  

w dowolne miejsce. Elegancki uchwyt na talerze, 

to kolejny sprytny dodatek do nowoczesnej kuchni, 

dzięki któremu możesz łatwo przenieść talerze bez 

ryzyka potłuczenia.

Drewniane elementy wnętrza szuflad zestawione z matą AGO

-Fibre to nowy wymiar elegancji w kuchni. Kolor antracytowy 

świetnie z nimi harmonizuje, podkreślając urok drewna. 

Mata jest dostępna w formatkach dociętych pod wymiar szu-

flad Legrabox.

mata AGo-Fibre



Nr art. 
07.380.D

Cena brutto
230,00 zł

Nr art. 

07.381.KPL
Cena brutto

440,00 zł

proponowane zestawy wkładów do szuflad Legrabox o szerokości frontu  
od 400 do 1000 mm.

wkład drewniany 
do szuflady o szerokości 400-600 mm

zestaw elementów drewnianych i
do szuflady o szerokości 700-800 mm

Nr art. 

07.382.KPL

Cena brutto

562,00 zł

zestaw elementów drewnianych ii
do szuflady o szerokości 700-800 mm

Nr art. 

07.387.KPL

Cena brutto

736,00 zł

zestaw elementów drewnianych i
do szuflady o szerokości 900-1000 mm

Nr art. 

07.389.KPL

Cena brutto

820,00 zł

zestaw elementów drewnianych ii
do szuflady o szerokości 900-1000 mm



elementy do indywidualnych zestawień w niskich szufladach:

Nr art. 
07.380.D

Cena brutto
230,00 zł

wkład drewniany 

Nr art. 
07.351.D

Cena brutto
70,00 zł

tacka na sztućce

Nr art. 
07.354.D

Cena brutto
180,00 zł

wkład na noże

Nr art. 
07.355.D

Cena brutto
130,00 zł

wkład na folię aluminiową

Nr art. 
07.353.D

Cena brutto
116,00 zł

Rynienka drewniana 

Nr art. 
07.356.D

Cena brutto
105,00 zł

tacka kwadratowa

Nr art. 
07.357.D

Cena brutto
86,00 zł

Nr art. 
07.352.D

wkład na przyprawy

Cena brutto
78,00 zł

Szer. x gł.x wys.: 300 x 472 x 49 mm Szer. x gł.x wys.:154 x 472 x 49 mm

Szer. x gł.x wys.: 137 x 472 x 37,5 mm Szer. x gł.x wys.: 137 x 472 x 26 mm

Szer. x gł.x wys. : 137 x 472 x 26 mm Szer. x gł.x wys.: 137 x 472 x 45 mm

Szer. x gł.x wys.: 236 x 236 x 49 mm Szer. x gł.x wys. : 300 x 117,5 x 49 mm

tacka prostokątna



elementy do indywidualnych zestawień w wysokich szufladach:

Nr art. 
07.359.D

Cena brutto
178,00 zł

uchwyt na talarze

Nr art. 
07.367.D

Cena brutto
319,00 zł

pojemnik prostokątny

Nr art. 
07.366.D

Cena brutto
225,00 zł

kwadratowa skrzynka

Nr art. 
07.368.D

pojemnik prostokątny

Cena brutto
142,00 zł

Szer. x gł.x wys. : 340 x 180 x 191 mm Szer. x gł.x wys. 236 x 236 x 120 mm

Szer. x gł.x wys. : 236 x 472 x 120 mm Szer. x gł.x wys.: 300 x 117,5 x 90 mm



elementy do indywidualnych zestawień w wysokich szufladach:

kwadratowa skrzynka

pojemnik prostokątny

Drewniane skrzynki ułatwiają uporządkowanie  

wnętrza szafek w wyciągach wysokich lub pod-

blatowych. Moduły mają specjalne otwory,  

które umożliwiają łatwe przenoszenie.

Nr art. typ Linia Moduł
Cena 

brutto

08.012.A iMove/ jednopółkowy 600 mm 858,00

08.022.A iMove/ dwupółkowy 600 mm 1092,00

08.013.A iMove/ jednopółkowy 800 mm 868,00

08.014.A iMove/ jednopółkowy 900 mm 900,00

imove

LiBeLL

Szafki górne zawsze sprawiają problem z pełnym dostępem do 

zawartości. Dzięki zastosowaniu systemu iMove, który zmienia 

tradycyjna górną szafkę w nowoczesną i ergonomiczną prze-

strzeń przechowywania możesz cieszyć się pełnym dostępem 

nawet do najwyżej położonych półek. Niezawodnie działająca 

winda umożliwia nawet niewysokim osobom łatwe wysunięcie 

całej zwartości na zewnątrz za pomocą jednego ruchu.

Dla tych, którzy lubią chrom lub inne lśniące  

powierzchnie, też mamy dobrą wiadomość. 

Drewno podkreśli elegancję takiego rozwiązania,  

a jednocześnie wniesie pierwiastek naturalny, 

dzięki czemu będziemy bardzo trendy.



System półek Smartcube

Smartcube - to system półek, który sprytnie zaaranżuje twoje wnętrze

To idealne rozwiązanie, kiedy potrzebujesz kompleksowego 

systemu półek do swojego mieszkania lub domu. Smartcube 

jest tak praktyczny, że z powodzeniem znajdzie zastosowanie 

nie tylko w kuchni, ale również w salonie, pokoju czy korytarzu.  

Atrakcyjnie prezentuje się w każdym pomieszczeniu  

dzięki swemu nowoczesnemu kształtowi. 

Jak sama nazwa wskazuje – CUBE – to swego rodzaju koncepcja architektoniczna, która powstała na podstawie 

kostki, następnie została rozwinięta i udoskonalona, aby mogła sprostać wyzwaniom nowoczesnej architektury  

wnętrz. System ten może zostać rozszerzony i dostosowany do każdego rodzaju pomieszczenia. Jest przy tym  

stabilny, zarówno kiedy zintegrujemy go z istniejącym już meblem, jak i kiedy przymocujemy do ściany w roli  

indywidualnego rozwiązania. 



System półek Smartcube

Smartcube - to system półek, który sprytnie zaaranżuje twoje wnętrze

Regalsystem Schüco Smartcube
Schüco Smartcube shelving system
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Strebe 
928 168
Strut 
928 168

Strebe mit Auflage 
928 167
Strut with support 
928 167

Strebe für Schiebetür oben 
928 173
Strut for sliding door, top 
928 173

Strebe für Schiebetür unten 
928 174
Strut for sliding door, bottom 
928 174
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Einlegeboden MDF, Kosmosgrau 
Shelf, MDF, Cosmos Grey 

Schiebetür MDF, Kosmosgrau 
Sliding door, MDF, Cosmos Grey

Einhängekorpus MDF, Kosmosgrau 
553 022
Mounted body, MDF, Cosmos Grey  
553 022

Buchstütze MDF, Kosmosgrau 
553 012
Bookend, MDF, Cosmos Grey  
553 012

Eckknoten 3s 
565 346
Corner joints, 3-sided  
565 346

Eckknoten 4s 
565 356
Corner joints, 4-sided 
565 356

Smartcube  to wyjątkowo atrakcyjny wizualnie system o eleganckiej, geometrycznej linii, który tworzy ciekawy  

dodatek do każdego pomieszczenia.

Półki Schüco Smartcube mogą być stosowane pojedynczo lub  

w grupach, jedna nad drugą lub połączone ze sobą w dowolny sposób. 

Pod względem technicznym są wykonane na najwyższym poziomie. 

Wzbogacają wnętrze swym nowoczesnym designem dodając mu  

stylu i nowoczesności. 



październik 2017

Firma Peka Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian cen.

w
w

w
.p

ek
a.

pl


