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11 frontów
+ 2 fronty aluminiowe

57 elementów

21 uchwytów
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Połączenie kształtu i koloru fron-

tu z odpowiednim uchwytem 

stworzy styl, jakiego szukasz. 

Zestawienie odpowiednich 

elementów daje możliwość 

stworzena optymalnego układu 

mebli do Twojego wnętrza. Ten 

katalog pomoże Ci zaprojekto-

wać kuchnię wartą swojej ceny. 
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EDAN
kuchnia

kolor: dąb kamienny / beż piaskowy
dostępne bryły na str. 23 
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  3 kolory frontu TAPO:

dużej powierzchni fron-
tów działa jak zwiercia-
dło powielając optycz-
nie przestrzeń.

wysoki 
połysk
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TAPO
kuchnia

kolor: grafit
dostępne bryły na str. 23 
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TAPO
kuchnia

kolor: beż szampański
dostępne bryły na str. 23 
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dno świetlne 
szafki 
Czuwające niebiesk ie 
światełko pilotujące po-
zwala nawet w ciemności 
odnaleźć sensor włącznika 
DNA ŚWIETLNEGO. Świa-
tło wypełnia wnętrze szafki 
i oświetla kuchenny blat.
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TABES 2
kuchnia

kolor: biały połysk
dostępne bryły na str. 23 
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nabiorą innego charakte-
ru. Cieszcie się designem 
i funkcjonalnością.

Realizując starannie swój 
projekt, Wasze

spotkania 
w kuchni
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HAMPER/TAPO
kuchnia

kolor: dąb bardolino/biały
dostępne bryły na str. 23 
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PESEN 2
kuchnia

kolor: dąb sanremo/dąb sanremo bielony
dostępne bryły na str. 23 
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front typu Anake 
olcha miodowa patyna 

(fronty patynowane ręcznie!)

16



ANAKE
kuchnia

kolor: olcha miodowa patyna
dostępne bryły na str. 23 
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MELOS
kuchnia

kolor: brzoza orange
dostępne bryły na str. 23 
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front typu TABES 2 w kolorze biały połysk / TAL 2 + szkło milo   
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cokół dostępny w długości 2,9 m

regulacja poziomowania 
wszystkich szafek górnych

łatwe poziomowanie 
dzięki regulowanym 
nóżkom z podparciem 
bocznym

podnośniki gazowe,
system cichego domykania  
     we wszystkich szafkach okapowych
       (w opcji dostępne amortyzatory 
       do pozostałych szafek)

5 kolorów korpusów

szuflady metalowe typu 
SAMBOX (wysokość frontów 
140mm, 284mm, 570mm
hamulec do szuflad 
      - dostępny jako opcja

możliwość wyboru jednego 
spośród 12 blatów

do wyboru 21 
rodzajów uchwytów

produkty
dostarczamy w ciągu
(14 dni dla kuchni z blatami na wymiar)
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TAL2
aluminium 
+szkło MIBE

G-40/72-PV G-80/72-LV/PV GO-60/36-OV GO-80/36-OV

TAL2
aluminium 
+szkło MILO

szafki witryn z frontami aluminiowymi - fronty dodatkowe

ANAKE
olcha miodowa 
patyna

MELOS
brzoza orange

EDAN
dąb kamienny

TAPO
beż szampański

EDAN
beż piaskowy

fronty nowoczesne

fronty klasyczne

TAPO
grafit

front lakierowany na wysoki połysk

front mdf patynowany

front drewniany

dostępna listwa wieńcząca 
w kolorze frontu 

TABES 2
biały połysk

PESEN 2
dąb sanremo

PESEN 2
dąb sanremo 
bielony

HAMPER
dąb bardolino

TAPO 
biały
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G-40/72-PV G-80/72-LV/PV GNWU-60/72-PV

szafki górne

szafki górne

szafki dolne

szafki dolne

szafki dostępne dla wszystkich typów frontów:

szafki dostępne z wybranym typem frontu:
  ANAKE, MELOS szafki charakterystyczne - GI-5/72, DI-5/82, GS-30/14-2S 

        
         EDAN, TAPO, TABES 2, PESEN 2, HAMPER szafki charakterystyczne: GO-80/36-O, G2O-60/72-OV/O, G2O-80/72-OV/O

 ANAKE, MELOS            EDAN, TABES 2, TAPO, HAMPER, PESEN 2

G-15/72

D-15/82

DBZ-10/82 D1S-30/82-P/SMB D3S-40/82-2SMB/SMB D3S-80/82-2SMB/SMB
w opcji: wkłady na sztućce - PVC = WKL/30, WKL/40, WKL/50, WKL/60, WKL/80

Szafka zabudowuje naroże
90 cm x 90 cm
Rzeczywiste

wymiary szafki:
szer. 799 mm,

gł. 799 mm
gł. boku 460 mm

Szafka zabudowuje naroże
105 cm x 60 cm

Rzeczywiste
wymiary szafki:
szer. 900 mm,

gł. boku 560 mm

D3S-60/82-2SMB/SMBD1S-50/82-P/SMB

COK/290

DPS-60/207-P/O DPS-60/207-P/P

D-45/82-PD-40/82-P D-60/82-P D-80/82-L/P DK-60/82-L/P

DM-45/71

DM-45/57

DM-60/71

DM-60/57

DK-80/82-L/P DNZ-30/82 DNW-90/82-L/P DNW-105/82-P DP-60/82-K

DBZ-56/82 DKS-60/82-SMB/B

DL-60/207-P/PDPS-60/207-2SMB/SMB/O D-40/207-P/P

DC-15/82-C

+ kosz cargo 
2-poziomowy
w standardzie

G-30/72-P

oprócz frontów aluminiowych

G-30/57-P

G-40/72-P G-45/72-P G50/72-P

GO-50/36-O

G60/72-P

GO-60/36-O

G-80/72-L/P GNZ-30/72 GNWU-60/72-P

FOR-60/30 FOR-90/30

+ ociekarka WARIANT II 
 60 (80) cm w standardzie

GC-60/72-P GC-80/72-L/P

Różne wersje szafki wielofunkcyjnej - może służyć jako szafka do zabudowy piekarnika i/lub kuchenki mikrofalowej (do zabudowy o wys. 38 cm lub wolnostojącej).

GO-80/36-O G20-80/72-OV/OGI-5/72-B GS-30/14-2S

DI-5/82-B

GOO-60/50-O

DPS-60/207-2SMB/SMB/P

G2O-60/72-OV/O
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system kuchenny: Junona komplet 240 biały połysk / szary wolfram
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Meble kuchenne na każdą kieszeń. W sprzedaży dostępne 

ekonomiczne komplety i mikroukłady o szerokości 100 i 150 cm. 

System, wzbogacony o 20 funkcjonalnych modułów, 

przeznaczonych do rozbudowy, daje większe możliwości 

aranżacji przestrzeni kuchennej. 

1 komplet
2 mikroukłady
20 modułów
w 4 wersjach kolorystycznych
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Komplet 240 składa się z 7 modułów,  
które można dowolnie ustawiać. 

zlewozmywak
80 cm

40 cm

40 cm

60 cm 60 cm

60 cm

80 cm

pochłaniacz
60 cm

kuchenka
60 cm

57,3 cm

82 cm

blat 
32 mm
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JUNONA LINE
kuchnia

kolor: dąb sonoma / dąb wenge
dostępne bryły na str. 39 
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80 cm 50 cm 50 cm

pochłaniacz
50 cm

kuchenka
50 cm

50 cm

150 cm

50 cm50 cm

57,3 cm

82 cm

blat 
32 mm

Mikroukład 150 składa się z 3 modułów.

elementy do 
rozbudowy

mikroukład
150
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JUNONA LINE
kuchnia

kolor: dąb sonoma / dąb wenge
dostępne bryły na str. 39
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40 cm 40 cm 40 cm 80 cm60 cm

Mikroukład 100 składa się z 2 modułów

elementy do 
rozbudowy

100 cm

57,3 cm

82 cm

blat 
32 mm

mikroukład
100
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JUNONA LINE
kuchnia

kolor: modrzew sibiu jasny
dostępne bryły na str. 39 
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80 cm 100 cm50 cm 40 cm

82 cm 82 cm195 cm 82 cm

pochłaniacz
50 cm

kuchenka
50 cm

50 cm

150 cm

50 cm50 cm

57,3 cm

82 cm

blat 
32 mm

80 cm

82 cm

elementy do 
rozbudowy

mikroukład
150
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JUNONA LINE
kuchnia

kolor: biały połysk / szary wolfram 
dostępne bryły na str. 39
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zlewozmywak
80 cm

40 cm

40 cm

60 cm 60 cm

60 cm

80 cm

pochłaniacz
60 cm

kuchenka
60 cm

57,3 cm

82 cm

blat 
32 mm

* półka szklana w opcji
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JUNONA LINE
kuchnia

kolor: modrzew sibiu jasny 
dostępne bryły na str. 39 
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półka podwieszana dostępna w kolorach: 
dąb wenge i biały (o szer. 40, 50 lub 100 cm), 

półka szklana z oświetleniem LED w opcji

wersja 
kolorystyczna

fronty górne: dąb sonoma
fronty dolne: dąb sonoma 
(wstawka - dąb wenge)
korpusy: dąb wenge
blaty 32 mm: dąb sonoma

dąb sonoma
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JUNONA LINE
kuchnia

kolor: dąb sonoma
dostępne bryły na str. 39
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JUNONA LINE
kuchnia

kolor: biały połysk / szary wolfram
dostępne bryły na str. 39
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· wszystkie szafki dolne wyposażone są w blat z wyjątkiem DK2D/80/82
· wszystkie fronty posiadają uchwyty:
- dąb sonoma, dąb sonoma / dąb wenge - uchwyt w kolorze satyna o rozstawie 96 mm
- modrzew sibiu jasny, biały połysk / szary wolfram - uchwyt w kolorze tytan o rozstawie 128 mm

· wys. szafek górnych 57,3 cm
· wys. szafek dolnych 82 cm + blat 32 mm
· gł. szafek dolnych: 45,3 mm
· gł. szafek górnych: 28,8 mm

Szafka zabudowuje naroże
100 cm x 60cm

Rzeczywiste wymiary szafki:
szer. 785 mm wys. 820 mm 

+ blat 32 mm
gł. boku 450 mm

sprzedaż tylko w komplecie* 

G2D/60/57

D2D/60/82

G1D/50/57-LP

D1D/40/82-L D1D/40/82-P D3S/40/82 D1D/50/82-PD1D/50/82-L DPK/60/82 DNW/100/82-P

G1D/40/57-LP GO/60/30GO/50/30 POL/40 POL/50 POL/100

DNW/100/82-L

GNWU/57-LP

Dostępne kolory  Junona dąb 
sonoma

modrzew 
sibiu jasny

dąb sonoma 
/ dąb wenge

biały połysk /
szary wolfram

D2D/50/195-L

G2D/80/57

D2D/80/82

mikroukład 
150

mikroukład
100

D2D/50/195-P DK2D/80/82

G2W/80/57 G2W/80/57 
OPCJA 

opcja 
(półka szklana + oświetlenie)

DG4D1S1K/150* DG4D1S/100* 

szafki dostępne dla wszystkich typów frontów:
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Prezentowane  w  katalogu  informacje  nie  stanowią  oferty  w  rozumieniu  Kodeksu  Cywilnego.  Wszystkie  dane  zawarte  w  katalogu  są  aktualne  w  miesiącu  oddania  katalogu do druku (10/2015). 
Podane wymiary mebli mogą ulec nieznacznej zmianie, w takim przypadku zaktualizowane wymiary mebli podane będą na stronie internetowej brw.com.pl. Wszystkie podane wymiary są wymiarami 
zewnętrznymi (uwzględniają zwieńczenia). Ze względu na ograniczenia wynikające z techniki druku, kolory reprodukowane w katalogu mogą się różnić od rzeczywistych kolorów oferowanych mebli i asor-
tymentu wyposażenia wnętrz. Wykorzystane na zdjęciach dekoracje nie są wliczone w cenę mebli. Większość mebli prezentowanych w katalogu jest sprzedawana w paczkach do samodzielnego montażu. 

Tylko prawidłowy, czyli zgodny z instrukcją, montaż mebli gwarantuje osiągnięcie satysfakcji z ich użytkowania.

Uwaga: Jeżeli nie jesteś już zainteresowany tym katalogiem, nie wyrzucaj go. Podaruj go innym zainteresowanym. W ten sposób przyczynisz się do ochrony środowiska naturalnego.

www.meblegust.pl

front typu EDAN w kolorze dąb kamienny/beż piaskowy  


