
Meble kuchenne  to najlepsze rozwiązanie na szybką, funkcjonalną kuchnię na SET
każdą kieszeń. Lakierowane na wysoki połysk fronty w kolorze białym lub szarym i 
ciepły charakter frontów w kolorze dąb sonoma dają możliwość modnej aranżacji 
kuchni w wyjątkowo atrakcyjnej cenie. Zestawy kuchenne dostępne są w dwóch 
wersjach:  - do zestawienia z kuchenką wolnostojącą,  do kuchenek SET 200 SET 260
pod zabudowę. Ekonomiczne komplety można rozbudować o szafki dodatkowe, co 
daje możliwość pełnego zagospodarowania pomieszczenia  kuchni. 
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zestawy z wykorzystaniem kuchenki wolnostojącej 
SET 200 Cena obejmuje uchwyty, blaty, cokoły. 

Cena nie obejmuje sprzętu AGD i dekoracji.
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SZAFKI DODATKOWE

Niniejsza gazetka nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. 
Firma zastrzega sobie prawo do zmian we wzornictwie i kolorystyce 
prezentowanych mebli, nie zmieniając ich ogólnego charakteru. Ze 
względu na druk, kolorystyka mebli prezentowanych w gazetce 
może odbiegać od rzeczywistych kolorów.
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SET 200 zestaw z wykorzystaniem 
kuchenki wolnostojącej 

SET 260 zestaw z szafką 
do zabudowy piekarnika 
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SZAFKI GÓRNE

SZAFKI DOLNE
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SET 260
zestawy z szafka pod zabudowę piekarnika  

Cena obejmuje uchwyty, blaty, cokoły. 
Cena nie obejmuje sprzętu AGD i dekoracji.

WYMIARY SZAFEK

Wszystkie szafki dolne wyposażone w blaty za wyjątkiem szafki 
pod zlew. Grubość blatu 3,8 cm, głębokość 60 cm. Blaty cięte na 
szerokość szafek.
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