Mebex Prémium Kollekció

Fedezze fel egyedi tervezésű konyháink
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Kreatív individualizmus
Engedje magát inspirálódni
DESIGN KUCHNI
Navia – str. 6
Italia – str. 20
Jessica – str. 30
Martyna – str. 38
Lamja – str. 44
Blaty – str. 50
Akcesoria – str. 52–55
Kuchnia od kuchni – str. 56–57
Wykaz szafek – str. 58–59

Korpus: Biały, Front: Ramka Biały Mat (Grupa 1), Blat: Czerń Wulkaniczna.

Minőség
Gyönyörű dizájn
Használhatóság
.

Egyensúly
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KLASSZIKUS
ELEGANCIA
Aranżowanie wnętrza, gdzie będziemy spędzać
czas wolny z rodziną i przyjaciółmi jest niezwykle
fascynującym wyzwaniem. Wymaga od nas
podejmowania licznych decyzji, niekiedy trudnych
i budzących rozterki. Odpowieni dobór stylu
dla Naszego domu nie jest prostym zadaniem.
Chcemy aby wnętrze miało określony charakter
z widocznie zaznaczonymi elementami,
eksponującymi nasz indywidualizm.
Czy istnieje recepta na stworzenie idealnego
wnętrza, łączącego funkcjonalność z poczuciem
estetyki tak, aby zamknąć to w jednym
– określonym nurcie? A może warto odważyć
się i poeksperymentować, tworząc i kreując
coś niepowtarzalnegi i osobistego.

06
NAVIA
A Navia konyha kollekció ötvözi az időtlen klasszikusokat
a modern tervezési trendekkel és tökéletes egyensúlyt
teremt a finom elegancia és divatos minimalizmus között.
Válasszon a NIVIA konyha elegáns vonalai közül,
amelyek ízlésesen kombinálhatók merész színekkel,
és a természethez közel álló munkalapokkal.

Korpusz: fehér, front: matt fehér, pult: grigia pietra fekete – 38 mm.

ELEGANCIA

Korpusz: fekete, front: fekete matt, pult: halifax – 38 mm.

MODERN

Korpusz: sötét szürke, front: szürke matt, pult: hamilton natural – 38 mm.

CSALÁDI STÍLUSBAN

Korpusz: világos szürke, front: fehér matt, pult: hamilton natural – 38 mm.

NATURÁLIS ÉS KOMFORTOS

Korpusz: világos szürke, front felső: halifax dohány, front alsó: fehér matt, pult: halifax dohány – 38 mm.

MINIMALISTA

Korpusz: fehér, front: fehér matt, pult: grigia pietra fekete – 38 mm.

MODERN

Korpusz: fekete, front felső: sárga magasfényű, front alsó: fekete magasfényű, pult: grigia pietra fekete – 38 mm.

PRAKTIKUS TERVEZÉS
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NAVIA
Hangsúlyozza a karakteres konyha egyedileg választott részleteit
NYITOTT POLCOK

MATT ÜVEGGEL

NORMÁL ÜVEGGEL

FOGANTYÚK

U 51 Sárgaréz (térköz 128 mm)

U 51 Fekete (térköz 128 mm)

Uz 819 fekete (térköz 128 mm)

Fogantyú Inox
(térköz 96/156, 128/188,160/220, 224/304)

Klasszikus vagy modern
Sárgaréz fogantyúk tökéletesen
illeszkednek sötét frontokhoz.
Korpusz: fehér, front felső: fehér matt, front alsó: antracit matt pult: márvány levanto fehér – 38 mm.

Fekete fogantyúk kifejezőbbe teszik a konyhát,
fehér és világos frontokhoz ajánlott

Inox típusú fogantyúk méretei alapján
alkalmazkodni tudnak különböző front szélességhez

Matt fehér

Matt kék

Matt szürke

Matt világos szürke

Vágott keret

Matt sötétkék

Matt zöld

Matt antracit

Keret nélküli frontok a kifinomult tervekhez

Matt fehér

Matt kék

Matt világosszürke

Matt szürke

Vágott keret

Matt sötétkék

Matt zöld

Matt antracit

Magasfényű frontok vizuálisan növelik a teret

FRONTY Z PŁYTY LAMINOWANEJ

A keret kihangsúlyozza a a konyha klasszikus jellegét

FRONTY Z PŁYTY LAMINOWANEJ

Navia kollekció különböző stílusai
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Laminált frontok a természet kedvelőinek.

Hamilton natural

Halifax natural

Halifax dohány

Halifax fekete

Halifax

Fehér fa

Felhasznált alapanyag MDF 18 mm.

Laminált frontok beton, vakolat, fém és márvány jellegekkel.

Beton Chicago

Beton Chicago
sötétszürke

Márvány
Carrara fehér

Márvány
Levanto fehér

Griga Pietra

Chromix fehér

Felhasznált alapanyag MDF 18 mm.

Választható korpusz színek a Navia kollekcióhoz.
A frontok gyártója

Magasfényű fehér

Magasfényű fekete

Magasfényű szürke

Magasfényű piros

Magasfényű sárga

Magasfényű antracit

Felhasznált alapanyag MDF
16 mm vastag

Fehér

Szürke

Laminált korpusz 16 mm vastag.

Sötét szürke

Fekete

18

Könnyű formák erős vonalak
ITALIA
Az Italia kollekció az első osztály szépségét tükrözi.
Lenyűgöző akár lakásban akár egy tágas házban
Eleganciájával és a struktúrák gazdagságával meghódítja
a legigényesebb felhasználók szívét

Korpusz: fehér, front: laminált fehér-fa, pult: grigia pietra fekete – 38 mm.

Exkluzivitás és
Elegancia

Korpusz: fekete, front: laminált halifax natural, pult: grigia pietra fekete.
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Karakter és a konyha egyedi részletei

ITALIA

czeniami. Pozwala nam swobodnie serwować posiłki jednocześnie utrzymując stały kontakt wzrokowy z zaproszonymi gośćmi.
Z drugiej strony mając do dyspozycji małą powierzchnię mieszkaną wyspa zyskuje funkcję stołu przy którym spędzamy czas wolny
wpoólnie spożywając wcześniej przygotowane posiłki.

Antracit aluminium keretes uveg ajtok,
üvegpolcokkal és BLUM zsanérokkal vannak felszerelve

Fogantyú az Italia gyűjteményben.
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W ofercie kolekcji Design Kuchnie znajdują się dydykowane
szafki do zabudowy wyspy I półwyspu.
DPPW105/65, DW45, DW6,DSW6/3 – Szafki wyspowe składają się z dwóch rodzajów frontów- przedniego I tylnego.
Przednie fronty są otwierane I posiadają uchwyt. Tylne fronty
nie zawierają uchwytów, mocowane są na stałe do tylu szafki
I nie otwierają się.

wyspowych – spłycenie ich bez dodatkowych opłat.
DWW4, DWW45, DWW6 – Szafki wyspowe witrynowe wyposażone są w fronty wykonane z czarnej, matowej ramki aluminiowej wypełnione szkłem antracytowym. W standardzie szafki te
wyposażone są w szklane pólki I zawiasy BLUM.
Wysokość szafek to 82 cm (w tym nóżki 10 cm) lub 87 cm
(w tym nóżki 15 cm). Istnieje możliwość modyfikacji głębokości szafek wyspowych – spłycenie ich bez dodatkowych
opłat.
DBOW 58 – Szafka wieńcząca pod zabudowę przystosowana
do obudowania frontami. Szafka dostępna w kolorze korpusów
lub kolorystyce frontów laminowanych. Głębokość szafki 58 cm,
szerokość szafki 30 cm. Wysokość szafki to 82 cm (w tym nóżki
10 cm) lub 87 cm (w tym nóżki 15 cm).

Budując wyspę możemy dowolnie zestawiać szafki wyspowe, tak aby dopasować się do posiadanej przestrzeni. Należy pamiętać o zastosowaniu odległości 120 cm między
zabudową dolnych szafek, a szafkami wyspowymi. Zapewni to swobodne otwieranie frontów I zwiększy ergonomię
użytkowania. Łącząc dwie szafki wyspowe “plecami” do
siebie stosujemy blaty z grupy szerokości od 90 cm. Wykaz
blatów wraz z szeokościami znajdują się na stronie 50 i 51
katalogu.
Decudując się na pojedyncze szafki wyspowe idealnym zakończeniem zabudowy wyspy będzie szafka DBO58. Szafkę tą
idealnie możemy dopasować do koloru zastosowanego blatu,
jednocześnie obudowując ją frontami użytymi w pozostałej zabudowie kuchennej. Na stronie 10 katalogu znajduje się przykładowa wizualizacja takiego rozwiązania.
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WANEJ FRONTY Z PŁYTY LAMINOWANEJ

Italia kollekció különböző stílusai
Akril frontok
Laminált frontok a termeszét kedvelőinek

Hamilton natural

Halifax natural

Halifax dohany

Magasfényű

Halifax fekete

Halifax

Fehér fa

Fehér 6725

Hamu 6012

Fekete 9900

Piros 414

Homok 1106

Lila 6139

Gránit 6221

Rózsaszín 5987

Tükör hatású akril frontok 19 mm vastag karc álló alapanyagokból készülnek
Felhasznalt alapanyag MDF 18 mm.

Laminált frontok beton, vakolat, fém és márvány jellegekkel

Beton Chicago

Beton Chicago
sötét szürke

Márvány
Carrara fehér

Márvány
Levanto fehér

Ultra matt

Griga Pietra
fekete

Chromix
fehér

Választható korpusz színek az Italia kollekcióhoz
A frontok gyártója

Szürke

Laminált korpusz 16 mm vastag.

Sötét szürke

Alpesi fehér
1649

Bézs 7393

Kék 6220

Ultramatt frontok 19 mm vastag ujjlenyomatmentes alapanyagokból készülnek

Felhasznált alapanyag MDF 18 mm.

Fehér

Fekete 7322

Fekete
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VÁROSI
DZSUNGEL
Inspiráljon a termeszét amely csak a tied!
Távol a zajtól a mindennapi rohanástól,
Pihenj meg saját trópusi szigeteden otthonodban.
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MARTINA
MARTINA
Oázis a mindennapjainkhoz?
Miért ne?
Játssz a színekkel!
Ismerd fel és találd meg látomásod!
Lekerekíttet élek, erős színek,
Modern vonalvezetés.

Korpusz: fehér, frontok: magasfényű zöld, pult és panelek: márvány levanto fehér – 38 mm.

KONTRASZT

Korpusz: fehér, Front felső: Matt fehér, Front alsó: Halifax fekete, pult: márvány Levanto.
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Martina kollekció különböző stílusai
WANEJ FRONTY Z PŁYTY LAMINOWANEJ

Festett frontok
Magasfényű

Matt

Laminált frontok a természet kedvelőinek

FOGANTYÚK

Fehér
Hamilton natural

Halifax natural

Halifax dohány

Halifax fekete

Halifax

Kasmír

Fehér

Kasmír

U 102 ( 160 mm)

U 102 ( 160 mm)

U 99 ( 160 mm)

U 103 ( 128 mm)

U 102 ( 160 mm)

U 102 ( 160 mm)

Fehér fa

Felhasznált alapanyag MDF 18 mm.
Piros

Burgundi

Piros

Burgundi

Laminált frontok beton, vakolat, fém és márvány jellegekkel

Beton Chicago

Beton Chicago
sötét szürke

Márvány
Carrara fehér

Márvány
Levanto fehér

Griga Pietra
fekete

Gránát

Zöld

Gránát

Zöld

Világos szürke

Sötét szürke

Világos szürke

Sötét szürke

Grafit

Fekete

Grafit

Fekete

U 102 ( 128 mm)

Chromix
fehér

Felhasznált alapanyag MDF 18 mm.

Válaszátható korpusz színek a Marina kollekcióhoz

U 51 ( 128 mm)

U 51 ( 128 mm)

Uz 819 ( 128 mm)

Inox
(96/156, 128/188,160/220, 224/304)

A frontok gyártója

Fehér

Szürke

Laminált korpusz 16 mm vastag.

Sötét szürke

Fekete
Festett MDF 19 mm vastagságú.

Festett MDF 19 mm vastagságú.
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IZABELLA

VÉGTELEN
DESIGN

Van tökéletes konyha?
Mindenkinek megvan a saját kompozíciója...
Legyen fényes, matt vagy a kettő együtt ?
Mi megadjuk a lehetőséget hogy mindenki megtalálja a
számára megfelelő kombinációt
Bemart fogantyúk, letisztult formák .
tökéletes vonalvezetés a minimalista térhez

Korpusz: fehér, front felső: magasfényű fehér, front alsó: magasfényű gránát, bemart fogantyúkkal pult: beton chicago világos szürke – 38 mm.

ÉRZÉKI PIROS

Korpusz: fehér, front felső: magasfényű fehér, front alsó: magasfényű piros, bemart fogantyúkkal, pult : beton chicago világos szürke – 38 mm.
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Izabella kollekció különböző stílusai
WANEJ FRONTY Z PŁYTY LAMINOWANEJ

Festett frontok
Magasfényű
Laminált frontok a termeszét kedvelőinek

Hamilton natural

Halifax natural

Halifax dohány

Halifax fekete

Halifax

Fehér

Kasmír

Grafit

Fekete

Piros

Burgundi

Gránát

Zöld

Világos szürke

Sötét szürke

Burgundi

Gránát

Zöld

Világos szürke

Sötét szürke

Fehér fa

Felhasznált alapanyag MDF 18 mm.

Laminált frontok beton, vakolat, fém és márvány jellegekkel.

Festett MDF 19 mm vastagságú, mart fogantyúkkal.

Matt

Beton Chicago

Beton Chicago
sötétszürke

Márvány
Carrara fehér

Márvány
Levanto fehér

Griga Pietra
fekete

Chromix
fehér

Felhasznált alapanyag MDF 18 mm.

Fehér

Kasmír

Grafit

Fekete

Piros

Választható korpusz színek az Izabella kollekcióhoz
A frontok gyártója

Fehér

Szürke

Laminált korpusz 16 mm vastag.

Sötét szürke

Fekete

Festett MDF 19 mm vastagságú, mart fogantyúkkal.
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Munkapultok

Natúr színek
Természetes fára utaló munkalapok .

Halifax
Hamilton
Natural

Monolit
Kő és fémhatású munkalapok

Beton
Chicago
Világosszürke

Halifax
Dohány

Márvány
Carrara
Fehér

Griga
Pietra
Fekete

A munkalapok gyártója
Halifax
Natural
Munkalapok 38 mm.vastagok, mélysége 600mm vagy 920mm, maximális hossza 4.1 méter

Halifax
Fekete

Beton
Chicago
Sötétszürke

Márvány
Levanto
Fehér

Chromix
Fehér
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Fiók és felnyítórendszerek

Szekrényrendszerek

ANTARO FIÓKOK

Cargo rendszerek teljes és feles méretben

Rejtett Sarokrendszerek

Egy rendszer, sokféle lehetőség a jól ismert ANTARO rendszer széleskörűés különféle design lehetőséget nyújt.

Cargo mini SILVA
Sarokrendszer
OPTIMA
Jobb oldal

Blum Antaro
Sarokszekrény
DPP 110

+
Cargo mini EVO

Sarokszekrény
DPP 110

+
Sarokrendszer
OPTIMA
Bal oldal

AVENTOS HK-XS Blum

Sarok forgórendszerek ¾ 90/90

SERVO DRIVE UNO

AVENTOS HK TOP Blum
Fehér – Nova

Antracit – Silva

Cargo maxi EVO

Cargo maxi SILVA

Cargo – 40, 50, 60 cm
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