
SZAFY  
GARDEROBY



SZAFY  Z  DRZWIAMI PRZESUWNYMI

SZAFY  WOLNOSTOJĄCE   EFI   0  
Klientom oczekującym prostoty oferujemy gotowe szafy w 2 wysokościach:      
210 cm i 240 cm oraz w 4 szerokościach: 125 cm, 182 cm, 200 cm, 240 cm. Szafy 
występują w 2 kolorach korpusów: biały i dąb sonoma oraz w 13 rodzajach paneli 
frontowych z możliwością dowolnego łączenia.

SZAFY  POD  ZABUDOWĘ0
Szafy według indywidualnego projektu wymagają dłuższej pracy, ale dają 
niewspółmiernie więcej możliwości, pozwalając zabudować każdą przestrzeń lub 
wnękę.

Do realizacji tego typu projektów oferujemy różne rodzaje profili aluminiowych      
i aluminiowo - stalowych  takich firm jak: SEVROLL, BONARI, METAL UNION.

Fronty szaf mogą być wykonane z następujących materiałów:

Fronty z płyt meblowych - cała oferta płyt KRONOSPAN, płyt akrylowych 
NIEMANN, płyt MDF lakierowanych na mat lub połysk (pełna paleta kolorów 
RAL). Ponadto oferujemy możliwość wykonania frontu pokrytego laminatem, jak 
również wykonania nadruku dowolnego zdjęcia na płycie MDF lub OSB.

Fronty szklane: lakobel w 15 kolorach, wydruk grafiki na szkle oraz lustra           
w kolorze srebro, grafit i brąz (nawet do 2700 mm wysokości!).

Akcesoria do wyposażenia szaf z firm: REJS, BLUM, EMUCA, HAFELE.

W pośpiechu codziennego dnia marzymy o domu pełnym ładu i spokoju. 
Czasami jednak trudno jest tak zorganizować przestrzeń w mieszkaniach, aby 
utrzymać w porządku liczne przedmioty, które nas otaczają. Wobec takich 
wyzwań proponujemy sprawdzone rozwiązania: .SZAFY i GARDEROBY

GARDEROBY

Z  PŁYT  MEBLOWYCH 0
Z pełną dowolnością rozplanowania, przy wykorzystaniu całej oferty firmy 
KRONOSPAN, płyt akrylowych NIEMANN, płyt MDF lakierowanych na mat lub 
połysk (pełna paleta kolorów RAL) oraz laminatów RESOPAL.

SYSTEM  MODUŁOWY  TRAM0
System profili do budowy otwartej garderoby  tzw. regałowy, który pozwala na 
swobodne organizowanie przestrzeni pomieszczenia. Właściciel garderoby 
może dowolnie rozmieszczać szafki, półki, kontenery z szufladami, drążki i inne 
elementy. Profile konstrukcyjne mocowane są do sufitu lub do ściany. Jest to 
system prosty i łatwy w złożeniu.



szafa wolnostojąca, wymiar: szerokość 240 cm, wysokość 240 cm / korpus: dąb sonoma / fronty: płyta połyskowa biała, płyta laminowana dąb sonomaEFI240



KROK 1. Wybierz szerokość i wysokość korpusu. Głębokość korpusu 64 cm. 
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KROK 2.  Wybierz kolor korpusu 

biały migdałowy czarnyszarywanilia grafit czerwony

dąb 
sonoma

biały

KROK 3.  Wybierz front szafy 

MATERIAŁY I KOLORYSTYKA PANELI

LAKIER 
POŁYSK 
LUB MAT

KOLORYSTYKA KORPUSU

dąb sonoma biały

PŁYTA
LAMINOWANA

LUSTRO PŁYTA 
POŁYSKOWA

biały czarny

mocca

front szafy EFI 210
składa sie z 6 paneli

front szafy EFI 240
składa się z 8 paneli
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EFI    SZAFY WOLNOSTOJĄCE Z  DRZWIAMI PRZESUWNYMI

KRÓTKIE 
TERMINY 

REALIZACJI  

Szafy z systemem drzwi przesuwnych to doskonała   EFI
propozycja i gotowy pomysł na funkcjonalne i estetyczne 
wykorzystanie przestrzeni zapewniające wygodę 
przechowywania. 
Doskonałe do sypialni, przedpokoju, garderoby, pokoju 
dziecka, a nawet salonu.
Drzwi przesuwne nie potrzebują dodatkowego miejsca przy 
otwieraniu, sprawdzają się idealnie w mniejszych 
przestrzeniach.   
Modna kolorystyka frontów, wygodne  rozmieszczenie 
drążków, półek i szuflad oraz wybór dodatkowych akcesoriów 

to cechy systemu , które spełnią oczekiwania nawet EFI
najbardziej wymagających klientów. 

srebrny



Korpus: dąb sonoma
Fronty: płyta laminowana biała/
płyta laminowana dąb sonoma

Korpus: dąb sonoma
Fronty: płyta laminowana dąb sonoma/ 
lustro

Korpus: dąb sonoma
Fronty:  pyta połyskowa czarna / 
lustro

Korpus: dąb sonoma
Fronty: płyta polyskowa biała/
płyta połyskowa czarna

Korpus: dąb sonoma
Fronty: lakier w połysku mocca/
lakier w połysku migdał

Korpus: dąb sonoma
Fronty: płyta laminowana dąb sonoma/
płyta połyskowa biała

Korpus: dąb sonoma
Fronty: lakier mat grafiit/
lakier w połysku czerwony

Korpus: dąb sonoma
Fronty: płyta laminowana dąb sonoma/
płyta połyskowa biała

Korpus: dąb sonoma
Fronty: lakier w połysku wanilia/ lustro

Korpus: dąb sonoma
Fronty:  płyta laminowana dąb sonoma/
płyta laminowana biała

Korpus: dąb sonoma
Fronty: lakier mat grafit/
lakier w połysku  migdał

Korpus: dąb sonoma
Fronty:  płyta laminowana dąb sonoma/
lustro

Korpus: dąb sonoma
Fronty:  lakier w połysku wanilia/
lakier w połysku czerwony

Korpus: dąb sonoma
Fronty: lakier w połysku mocca/lustro

Korpus: dąb sonoma
Fronty:  lakier mat migdał/
płyta laminowana dąb sonoma

Korpus: dąb sonoma
Fronty: płyta połyskowa biała

Korpus: dąb sonoma
Fronty: lustro/płyta połyskowa czarna

Korpus: dąb sonoma
Fronty: lakier w połysku szary/
lakier w połysku czerwony

SZAFY EFI 210 SZAFY EFI 240

 EFIPRZYKŁADOWE KONFIGURACJE  FRONTÓW SZAF    



KROK 4.   Wybierz wyposażenie dodatkowe

półka 3 szt.

półka

szuflada rolka

drążek 65 cm

wieszak na krawaty

kosz wysuwany
srebrny

oświetlenie 
wewnętrzne LED

półka na buty

szuflada z szybą i  
cichym domykiem

szuflada z przegrodą
i  cichym domykiem

szuflada  z
cichym domykiem

wieszak na paski

wieszak na spodnie

obrotowe lustro 
wewnętrzne półka dolnadrążek 80 cm drążek 120 cm samozamykaczpółka ze szkłem

Same drążki i półki to niestety w wielu przypadkach za mało, aby zaprowadzić porządek. Z pomocą przychodzą wówczas akcesoria.  Specjalne gadżety, takie jak wieszaki 
na spodnie, kosze na bieliznę, wieszaki na paski i krawaty pozwolą utrzymać maksymalny ład w szafie.

Polecamy je szczególnie posiadaczom licznych drobnych dodatków ( apaszki, biżuteria), które warto ułożyć w szufladach z organizerami. Dzięki temu unikniemy 
stresujących poszukiwań tuż przed wyjściem z domu!

szuflada rolka
3 szt.

KROK 5.  Złóż zamówienie i zrób miejsce w domu na swoją nowa szafę!

EFI    SZAFY WOLNOSTOJĄCE Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI 



szafa wolnostojąca, wymiar: szerokość 240 cm, wysokość 240 cm / korpus: dąb sonoma / fronty: lakier mat grafit, lakier mat białyEFI240



Gotowe szafy to łatwy i szybki sposób na zorganizowane przechowywanie 
ubrań. Jednak po wstawieniu takiego mebla zostają zazwyczaj puste 
miejsca u góry czy z boku, które zwykle trudno zagospodarować. Jednym to 
nie przeszkadza - uważają, że mebel "oddycha", dla innych to marnowanie 
przestrzeni, a nawet estetyczne niedociągnięcie.

Szafy na wymiar to meble idealnie dopasowane nie tylko do powierzchni, 
jaką dysponujemy, ale i do typu wnętrza. Dzięki nim możemy 
zagospodarować każdą, nawet najbardziej  trudną przestrzeń , jak skosy na 
poddaszu, niewykorzystaną wnękę w pokoju,  albo zabudować całą ścianę 
tworząc naprawdę funkcjonalny i piękny mebel. 

Jeszcze do niedawna szafy pod zabudowę umieszczaliśmy w przedpokoju 
lub sypialni. Obecnie coraz czyściej znajdziemy ją w salonie, gdzie często 
kryje miejsce do pracy lub w kuchni, gdzie przejmuje funkcję spiżarni.

Dzięki szerokiej gamie dostępnych materiałów (płyta meblowa, kolorowe 
szkło, lusto, grafika na szkle lub płycie, różnego rodzaju laminaty) sami 
określamy  kolorystykę i charakter szafy.  Możemy idealnie dopasować 
mebel do wystroju i charakteru wnętrza, aby stał się nie tylko pojemnym 
meblem do przechowywania, ale aby cieszył nasze oko.

Ogromnie ważna jest również możliwość "spersonalizowania" szafy -  
swobodnego komponowania wnętrza według własnych potrzeb                   
i oczekiwań. Nie musimy brać gotowego rozwiązania, które może nam po 
prostu nie odpowiadać. Przy szafach na wymiar sami decydujemy co jest dla 
nas najlepsze.

Aby szafa w pełni spełniała przeznaczoną jej funkcję, musi być dokładnie 
„zaprogramowana”. Inaczej planujemy szafę do sypialni z mnóstwem półek, 
szuflad i drążków, a inaczej szafę do przedpokoju, gdzie potrzeba  głównie 
wieszaków  na płaszcze i kurtki. Pokój dziecięcy, to królestwo półek i szuflad 
na ubranka, zabawki, dziecięce skarby. Szafa gospodarcza, czy szafa 
pełniąca rolę spiżarni, to przede wszystkim rzędy półek do przechowywania 
wszystkich rzeczy niezbędnych w gospodarstwie domowym. 

SZAFY  NA WYMIAR

Z  DRZWIAMI  PRZESUWNYMI





GRUNT TO DOBRE WEJŚCIE
Wchodzisz - jest pięknie. I oto chodzi. Przedpokój to wizytówka domu.  Żadnych butów pod 
nogami, żadnych wieszaków z kurtkami, nic - wystarczy porządna szafa.



REWOLUCJA W KUCHNI
Szafa w kuchni - nowe wydanie spiżarni. Pomieści wszystkie mniej 
lub bardziej potrzebne rzeczy: miski, miseczki, świąteczny serwis, 
przetwory na zimę, zapas cukru. Znakomicie sprawdzi się również 
jako podręczny schowek na środki czystości, szczotkę do zamiatania 
lub  odkurzacz.  



SZAFA "NA SALONACH"?
Dlaczego nie, jeśli tylko wygląda pięknie. Sprawdzi się w 
małych mieszkaniach, gdzie pomieści wszystko co ma być 
ukryte, a ogromne lustra powiększą optycznie wnętrze.

Drzwi przesuwne sprawdzą się jako 
element łączący lub dzielący dwa 
pomieszczen ia .  Sprawdzą  s ię  
znakomicie w sytuacji, gdy chcemy 
wydzielić czasowo przestrzeń (np. na 
noc lub do pracy), zwłaszcza że nic nam 
nie przeszkadza na podłodze, gdyż cały 
system  jest podwieszany (nie wymaga 
dolnych torów jezdnych). 

ZA ZAMKNIĘTYMI 
DRZWIAMI



Porządek w pokoju nastolatka? To niemal niewykonalne – chyba, że można wrzucić 
wszystko do szafy i zamknąć drzwi. 
Dzięki opcji wydruku grafiki na szkle, każdy młody człowiek może wyróżnić się z 
grona znajomych oryginalnym wyglądem pokoju. Może mieć szafę, która nie tylko 
schowa ubrania, ale będzie wyrazem jego indywidualności.

STREFA  ZAMKNIĘTA



Własna garderoba - luksusowa wersja szafy - marzenie 
każdej kobiety. Jednym spojrzeniem ogarnąć wszystkie 
ubrania, buty, torebki.

Pomieszczenie,  k tóre zapewnia nam komfor t  
przechowywania z mnóstwem  półek po sam sufit i rzędami 
wieszaków. Szuflady i kosze ukryją wszystkie drobiazgi, 
które zawsze wprowadzają bałagan - jeśli nie mają swego 
własnego miejsca. Pantograf ułatwi nam sięgnięcie po 
drążek z ubraniami bez konieczności wspinania się na 
palce.
Szeroka gama materiałów, z których można zbudować 
garderobę daje nam możliwość dowolnego kreowania 
przestrzeni - "szycia garderoby na miarę" według 
indywidualnych potrzeb i gustów klienta.

GARDEROBY 
Z PŁYT MEBLOWYCH



SYSTEM REGAŁOWY TRAM

System TRAM to nowoczesne rozwiązanie zabudowy wnętrz o rozmaitym przeznaczeniu. Znajduje 
zastosowanie w garderobach, pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych. Opiera się na prostej 
konstrukcji uniwersalnego profilu nośnego, który mocujemy do ściany lub sufitu. Uchwyty półek, drążki    
i szafki można rozmieścić na wybranych dowolnie wysokościach. W razie potrzeby istnieje możliwość 
zmiany konfiguracji i stworzenia zupełnie nowego układu zabudowy.



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.

FABRYKA MEBLI RAWA Sp. z o.o. 
ul. Księże Domki 41 
96-200 Rawa Mazowiecka

przedstawiciel@rawafm.pl    www.rawafm.pl

Zapraszamy do współpracy salony meblowe, 
studia kuchni, projektantów wnętrz, producentów 
mebli, deweloperów. 

Posiadamy w pełni zautomatyzowaną linię 
lakierniczą i specjalistyczny park maszynowy 
oparty na obrabiarkach CNC. 

Specjal izujemy się w produkcji frontów 
lakierowanych i fornirowanych, mebli kuchennych, 
szaf, mebli łazienkowych, garderób. 
Nasze produkty wysyłane są między innymi do: 
Niemiec, Francji, Anglii, Szwecji, Norwegii, 
Maroka, Rosji, Rumunii, a nawet do RPA.  


