
,,Moderno 3” charakteryzuje blat laminowany imitujący marmur, oraz front lakierowany szary przy-
kurzony i biały z uchwytem frezowanym. 

Sprawdź ile może kosztować kuchnia ,,Moderno 3” dopasowana na wymiar do Twojego pomieszcze-
nia. W dalszej części znajdziesz cenniki.

Przykładowo cena kuchni o długości czterech metrów, składającej się z zabudowy dolnej i górnej 
wyniesie w przybliżeniu od 10430zł.

CHARAKTERYSTYKA

MODERNO 3
Karta produktu



Blat laminowany imitujący marmur.

Biały marmur cieszy się ogromną popu-
larnością, dzięki czemu nawet nowoczesne 
wnętrza mogą wyróżniać się charakterem w 
stylu retro. Marmur Carrara biały to dekor 
o bardzo żywym designie, dzięki czemu 
świetnie wygląda w połączeniu ze wszystkimi 
odcieniami czerni i szarości.

Oczywiście jest więcej dostępnych dekorów, 
również w niższych cenach. Proponowany 
należy do blatów laminowanych najwyższej 
klasy. 

MATERIAŁ

Front lakierowany z uchwytem frezowanym 

Powierzchnia połyskująca nadaje elegancji 
wnętrzom, a także wizualnej lekkości me-
blom.

Oczywiście jest więcej kolorów do wyboru. 
Zaproponowany szary przykurzony sprawi, 
że Twoja kuchnia stanie się wyjątkowa, oraz 
biały, który będzie pasował do każdego wnę-
trza i rozjaśni każde pomieszczenie.

kolor lakieru

kolor lakieru



PRZYKŁADOWE KUCHNIE
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Zabudowa dolna.

Szafki z blatem i z półkami, oraz frontami na 
zawiasach. Jeśli w kuchni ma się znaleźć inne 
wyposażenie niż półka należy wybrać z listy 
działu ,,Wyposażenie- cennik”.

Cena przybliżona metra bieżącego: 1050zł.

SEGMENTACJA- cennik

Zabudowa górna typ 1.

Szafki z półkami i frontami na zawiasach. 
Przykład widoczny na zdjęciu numer 1, w 
dziale ,,Przykładowe kuchnie”.

Cena przybliżona metra bieżącego: 1540zł.

Zabudowa górna typ 2.

Szafki z półkami i frontami na podnośni-
kach. Przykład widoczny na zdjęciu numer 3, 
w dziale ,,Przykładowe kuchnie”.

Cena przybliżona metra bieżącego: 2590zł.

Zabudowa górna typ 3.

Szafki z półkami i frontami na zawiasach i 
podnośnikach. Przykład widoczny na zdjęciu 
numer 2, w dziale ,,Przykładowe kuchnie”.

Cena przybliżona metra bieżącego: 2230zł.



Zabudowa górna typ 4.

Szafki z półkami i frontami na zawiasach. 
Przykład widoczny na zdjęciu numer 4, w 
dziale ,,Przykładowe kuchnie”.

Cena przybliżona metra bieżącego: 1140zł.

Zabudowa wysoka.

Szafki z półkami i frontami na zawiasach. 
Jeśli w kuchni ma się znaleźć inne wyposa-
żenie niż półka należy wybrać z listy działu 
,,Wyposażenie- cennik”.

Cena przybliżona metra bieżącego: 2710zł.

Wyspa, lub półwyspa.

Szafki z blatem i z półkami, oraz frontami na 
zawiasach. Jeśli w kuchni ma się znaleźć inne 
wyposażenie niż półka należy wybrać z listy 
działu ,,Wyposażenie- cennik”. Tył zabudowy 
lakierowany. Przykład widoczny na zdjęciu 
numer 1, w dziale ,,Przykładowe kuchnie”.

Cena przybliżona metra bieżącego: 1790zł.

Wyspa, lub półwyspa z funkcją jadalni.

Szafki z blatem i z półkami, oraz frontami na 
zawiasach. Jeśli w kuchni ma się znaleźć inne 
wyposażenie niż półka należy wybrać z listy 
działu ,,Wyposażenie- cennik”. Tył zabudowy 
lakierowany. Przykład widoczny na zdjęciu 
numer 2, w dziale ,,Przykładowe kuchnie”.

Cena przybliżona metra bieżącego: 2230zł.



Wyspa, lub półwyspa z barkiem.

Szafki z blatem i z półkami, oraz frontami na 
zawiasach. Jeśli w kuchni ma się znaleźć inne 
wyposażenie niż półka należy wybrać z listy 
działu ,,Wyposażenie- cennik”. Tył zabudowy 
lakierowany. Przykład widoczny na zdjęciu 
numer 4, w dziale ,,Przykładowe kuchnie”.

Cena przybliżona metra bieżącego: 2230zł.



WYPOSAŻENIE- cennik

Szuflada zewnętrzna niska

Boki szuflady są metalowe, lakierowane, 
denko z płyty laminowanej białej. Prowadnice 
nadają płynny ruch i są wyposażone w hamul-
ce zapewniające miękki domyk.

Cena jednej szuflady z montażem: 190zł.

Szuflada zewnętrzna wysoka

Boki szuflady są metalowe, lakierowane, 
denko z płyty laminowanej białej. Prowadnice 
nadają płynny ruch i są wyposażone w hamul-
ce zapewniające miękki domyk.

Cena jednej szuflady z montażem: 240zł.

Szuflada wewnętrzna wysoka

Boki szuflady są metalowe, lakierowane, 
denko z płyty laminowanej białej. Prowadnice 
nadają płynny ruch i są wyposażone w hamul-
ce zapewniające miękki domyk.

Cena jednej szuflady z montażem: 350zł.



Wkład na sztućce

Wkład wykonany z tworzywa z połyskiem w 
kolorze białym, lub szarym. Jest wyposażony 
w regulowane przegrody.

Do szafki o szerokości 45cm, cena: 45zł
Do szafki o szerokości 50cm, cena: 70zł
Do szafki o szerokości 60cm, cena: 75zł
Do szafki o szerokości 80cm, cena: 130zł

Cargo podblatowe

Mechanizm do wąskich szafek pozwalający 
na wysunięcie całej zawartości. System jezdny 
wyposażony w cichy domyk. Dna koszyków 
są wykonane z płyty dzięki czemu łatwo jest 
utrzymać czystość. 

Do szafki o szerokości 15cm, cena z montażem 545zł.
Do szafki o szerokości 20cm, cena z montażem 555zł.
Do szafki o szerokości 30cm, cena z montażem 570zł.

Taśma led

Oświetlenie stosowane pod szafkami wiszą-
cymi w kuchni do oświetlenia blatów. Wpusz-
czany w mebel aluminiowy, srebrny profil 
jest wyposażony w klosz mleczny osłaniający 
taśmę led. Standardowo taśma led nadaje 
światło ciepłe białe. 

Cena zestawu 750zł



LeMans

System do szafki narożnej prostej z frontem 
na zawiasach. Drewniane dno koszy, pokryte 
jest antypoślizgową powłoką. Dopuszczalne 
obciążenie 1 półki wynosi 20 kg. Półki dzia-
łają niezależnie od siebie, każdą możemy 
wysunąć na zewnątrz szafki co ułatwia dostęp 
do artykułów.

Do szafki z frontem o szer. 40cm, cena z montażem 1416zł.
Do szafki z frontem o szer. 45cm, cena z montażem 1467zł.
Do szafki z frontem o szer. 50cm, cena z montażem 1563zł.
Do szafki z frontem o szer. 60cm, cena z montażem 1632zł.

Magic Corner Comfort

System do szafki narożnej prostej z frontem 
na zawiasach. Po otwarciu drzwiczek chwyta-
my za uchwyt ramy i płynnym ruchem wy-
ciągamy przednie kosze, odchylając je w bok 
do kąta prostego. Automatycznie tylne kosze 
przesuwają się na miejsce przednich. Innowa-
cją jest możliwość wysunięcia tylnych koszy 
na zewnątrz na niezależnych prowadnicach. 

Do szafki z frontem o szer. 45cm, cena z montażem 2843zł.
Do szafki z frontem o szer. 50cm, cena z montażem 3035zł.
Do szafki z frontem o szer. 60cm, cena z montażem 3213zł.

Obrotnica 3/4 koła.

Obrotnica 3/4 koła przeznaczona jest do sza-
fek narożnych z frontem na zawiasach. Relingi 
wykonane są z chromowanych okrągłych 
elementów. Dno koszy pokryte jest antypośli-
zgową powłoką. Oś jest montowana góra/dół, 
dzięki znajdujących się otworach w osi istnieje 
możliwość regulacji półek. System zapewnia 
wygodny dostęp do wszystkich magazynowa-
nych produktów.

Do szafki 86cm x 86cm, cena z montażem 1168zł.
Do szafki 96cm x 96cm, cena z montażem 1173zł.



Pullboy Z

Komplet wyciąganych koszy i podwieszonych 
na stelażu z prowadnicami z miękkim do-
mykiem marki Blum. Dodatkowo zestaw jest 
wyposażony w metalową pokrywę mocowaną 
do boków szafki, która stanowi zamknięcie 
koszy po ich wsunięciu do środka.

Do szafki o szer. 50cm x 86cm, cena z montażem 710zł.
Do szafki o szer. 60cm x 86cm, cena z montażem 776zł.

Pullboy Soft

Komplet wyciąganych koszy i podwieszonych 
na stelażu z prowadnicami z miękkim do-
mykiem marki Blum. Dodatkowo zestaw jest 
wyposażony w metalową pokrywę mocowaną 
do boków szafki, która stanowi zamknięcie 
koszy po ich wsunięciu do środka. Zestaw jest 
płytszy od Pullboy Z, co pozwala zastosować 
te rozwiązanie w wypadku gdy przyłącza hy-
drauliczne wyprowadzone są z podłogi.

Do szafki o szer. 50cm x 86cm, cena z montażem 958zł.
Do szafki o szer. 60cm x 86cm, cena z montażem 996zł.

Pullboy Vario

Komplet koszy wstawianych do szuflady na 
prowadnicach z miękkim domykiem marki 
Blum. Dodatkowo zestaw jest wyposażony 
w metalową pokrywę mocowaną do boków 
szafki, która stanowi zamknięcie koszy po ich 
wsunięciu do środka.

Do szafki o szer. 50cm x 86cm, cena z montażem 659zł.
Do szafki o szer. 60cm x 86cm, cena z montażem 733zł.



DODATKI- cennik

Pullboy Flex

Komplet koszy wstawianych do szuflady na 
prowadnicach z miękkim domykiem marki 
Blum. Dodatkowo kosze są wyposażone w 
przykrywki. W zestawie również znajdują się 
małe pojemniki np. na gąbki i detergenty.

Do szafki o szer. 60cm x 86cm, cena z montażem 490zł.
Do szafki o szer. 80cm x 86cm, cena z montażem 520zł.

Transport i montaż (niezbędne):        szt. 1670zł
Głęboki blat wcięty w okno (długość ściany z oknem):     mb  250zł
Fartuch- okładzina z kompaktu między blatem, a szafkami wiszącymi:   mb  180zł
Wentylacja i kanał do wyciągu ukryte w szafkach:     kpl.  660zł
Usługa podłączenia zmywarki:        szt.  150zł
Usługa podłączenie baterii i zlewu:       szt.  300zł
Usługa podłączenia indukcji:        szt.  120zł 
Usługa osadzenia zlewu i sprzętu AGD gratis:      szt.      0zł


