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„A konyha a ház szíve”
ez a közismert igazság ma új értelmet nyert.

A konyhában nem csak családi ételeket készítünk,
de találkozunk családdal és barátokkal, 
sőt társasági estéket is töltünk.

A modern konyha egy szoba amelyre az élet
az egész ház költözött.
A konyha a lakás legfontosabb részévé vált.

Korpusz: fehér, felső rész: fehér magasfényű, alsó rész: kék tölgy, munkalap: fehér matt.
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Kövesse

Érdemes gondoskodni arról, hogy a konyhaterület elrendezése összhangban álljon 
a többi szoba jellegével, ugyanakkor funkcionális és ergonómikus legyen.

Válassza ki az Önnek legmegfelelőbb konyhát.

Elegáns
Minimalizmus

Városi
Kaméleon

Modern
klasszikus

a modern konyha kialakításának trendjeihez.

     Kitchen katalógusunkban bemutatjuk a legfontosabbakat

lap 6. lap 18. lap 24.

 a trendet



Elegáns ÚJ

A Blanka kollekció kombináció
egyenes vonalú és elegáns forma, modern dizájnnal.

Blanka Gyűjtemény

minimalizmus

Az elegáns minimalizmus az Ön számára .

A konyhák e tendencia szellemében történő 
tervezésénél a minimalista fogantyúkkal 
összekötött nagy előlapokat választottuk.

A felső szekrények kilincs nélkül nyithatók. Az alsó 

szekrények alumínium fogantyúval rendelkeznek, 

amely tökéletesen illeszkedik a felső szekrények 

monolit felületéhez.

A választott dekoroktól függően, legyen az fényes, matt vagy 

vagy impozáns és kifinomult lehet.
Alsó szekrény fogantyú

6. 7
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Szeretnél nyitott, világos tereket, ahol egyszerű formák

laminált, a Blanka konyha egyszerű és minimalista,

túlzott hozzáadás nélkül uralkodnak ?



Blanka Gyűjtemény ÚJ

A BLANKA-GYŰJTEMÉNY FRONTOK SZÍNEI

Blanka Gyűjtemény

Családi vacsora, főzés a barátokkal

HIKORI-FA
TERMÉSZETES

TENGERFA JUHARFA KÉK Tölgy ARTISAN BEECH LYON Dió KRAFT Tölgy
ARANYSÁRGA

VÖRÖSFENYŐ FÉNYBETON SÖTÉT BETON

8.

HIKORI-FA
TERMÉSZETES

TENGERFA JUHARFA KÉK Tölgy ARTISAN BEECH LYON Dió KRAFT Tölgy
ARANYSÁRGA

VÖRÖSFENYŐ FÉNYBETON SÖTÉT BETON

9.

Frontok: II. Csoport Frontok: II. CsoportFrontok: I. csoport
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Szürke magasfényű Szürke MATT *

Szürke magasfényű Szürke MATT *

Fehér magasfényű Fekete magasfényű

Fehér magasfényű Fekete magasfényű



CampariCollection faliszekrényeket használtunk - lásd 25. oldalunkat Campari Gyűjtemény

A Campari Gyűjtemény
tökéletes megoldás azok számára, 
akik modern formát keresnek 
egyszerű formában.
Ami megkülönbözteti ezt a kollekciót, az 
alumínium fogantyúk vízszintes vonala 
az alapszekrényekben.
Fali szekrények fogantyú nélkül 
nyithatók. Ezáltal az egész készlet 
egyenletes, sík felületűnek tűnik. 
Kombinálva ezt a formát a fehér fényes 
homlokzatokkal, képesek vagyunk
optikailag nagyítani egy kicsi

kölcsönözve neki. A tetején elhelyezett 
szekrények széles választékának 
köszönhetően a lehető legtöbbet tudjuk 

A CAMPARI-GYŰJTEMÉNY SZÍNEI

FEHÉR SZÉPEK SZürke fények FEKETE GLOSS SZÜRKE MATT * HIKORI-FA
TERMÉSZETES

TENGERFA JUHARFA
PEZSGŐ

KÉK Tölgy ARTISAN BEECH LYON Dió KRAFT Tölgy
ARANYSÁRGA

VÖRÖSFENYŐ

SIBIU
FÉNYBETON

MŰTEREM
SÖTÉT BETON

MŰTEREM szegély: vastagság 2mm.

FEHÉR SZÉPEK

10.

SZürke fények FEKETE GLOSS SZÜRKE MATT * HIKORI-FA
TERMÉSZETES

TENGERFA JUHARFA
PEZSGŐ

KÉK Tölgy ARTISAN BEECH LYON Dió KRAFT Tölgy
ARANYSÁRGA

VÖRÖSFENYŐ

SIBIU
FÉNYBETON

MŰTEREM
SÖTÉT BETON

MŰTEREM

11.

Frontok: II. Csoport Frontok: II. CsoportFrontok: I. csoport

Modern design
karcsú formában
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Ebben a konyhában magas

konyhát, modern jelleget

kihasználni az épület teréből
a mennyezetig.



Campari Gyűjtemény Ebben a konyhában a szekrény 
teste divatos szürke színű! Campari Gyűjtemény

A KAMPARI GYŰJTEMÉNY TÍPUSAI A push-to-open rendszerű fali 
szekrények a Campari és a Blanka 
konyhákban kaphatók.

Alumínium szalag az alsó 

szekrények elülső részére

FE6 fogantyúk a mosogatógép elülső és ZL6 
hűtőszekrény előlapjaihoz.

A Campari Collection fogantyúi igazi 
remekmű. Egyrészt a konyhai 
vonalak tisztán tartása érdekében 
szinte láthatatlanok. Másrészt 
kellemes hűvös fémérzékük van. Tipp: a fali szekrények fogantyú 

nélküli nyitása.

12. 13.

ÚJ



Vella Gyűjtemény Vella Gyűjtemény

A minimalizmus és az elegáns 
stílusban nyújtott egyszerű forma 
jellemzi legjobban az új Vella 
kollekciót.
A Vella Collection tökéletesen illeszkedik 
az amodern és tágas belső térbe.
A szekrények széles választéka lehetővé 
teszi a funkcionális szekrényelrendezés 
összeállítását. Egy további
a Vella Collection előnye
a frontok gazdag színpalettája, 
amely egyedi módon 
kombinálható, a stílus kellemes 
harmóniáját megteremtve. Az 
egészet finom, fényes alumínium 
színű fogantyúk egészítik ki.

ELSŐ SZÍNEK A VELLA GYŰJTEMÉNYBEN

Frontok: I. csoport

FEHÉR SZÉPEK SZürke fények FEKETE GLOSS SZÜRKE MATT * HIKORI-FA
TERMÉSZETES

TENGERFA JUHARFA
PEZSGŐ

KÉK Tölgy ARTISAN BEECH LYON Dió KRAFT Tölgy
ARANYSÁRGA

VÖRÖSFENYŐ

SIBIU
FÉNYBETON

MŰTEREM
SÖTÉT BETON

MŰTEREM

FEHÉR SZÉPEK
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SZürke fények FEKETE GLOSS SZÜRKE MATT * HIKORI-FA
TERMÉSZETES

TENGERFA JUHARFA
PEZSGŐ

KÉK Tölgy ARTISAN BEECH LYON Dió KRAFT Tölgy
ARANYSÁRGA

VÖRÖSFENYŐ

SIBIU
FÉNYBETON

MŰTEREM
SÖTÉT BETON

MŰTEREM
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Konyha
minimalizmus

Frontok: II. Csoport Frontok: II. Csoport
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Az I. csoport elülső része fényes vagy
akril, vastagsága:

A II. Csoport előlapjai

vastagsága: 18 mm,
szegély: vastagság 2mm.

 18 mm.

laminált bútorlapból készülnek ,



Vella Gyűjtemény Vella Gyűjtemény

ÚJ
Ebben a konyhai szekrényben a szekrény

test divatos
szürke színű!

A Lena Led világítás három színben 
kapható: ezüst, fehér, fekete.

A pneumatikus felemelő rendszer 
megkönnyíti a faliszekrények kinyitását.

A WWPO és a WOW szekrények üveg előlapjai 
4 mm vastag homokfúvott üvegtáblákkal 
vannak felszerelve.

16. 17.



C2 FOGANTYÚ

V2

Városi
Kaméleon

Válasszon fogantyút
a konyhájához

A fogantyúk minden konyha csúcspontja. Színüktől és a konyha alakjától 
függően modernek és aszkéták, vagy elegánsak és dekoratívak lehetnek. Az 
alábbiakban a CubaLibre, Vella fogantyúk gyűjteménye található

és Mohito konyhák.

FOGANTYÚ V1

Minden CubaLibre, Vella és Mohito konyhában lehet az alább látható fogantyúk bármelyike.
Minden fogantyú fémből készült és 160 mm-es távolságúak.

Különböző méretű fogantyúkat nem lehet választani.

FOGANTYÚ M2

Ma a lakása van meleg, lágy színek, de holnap áttetsző változásnak 
érzed magad és úgy dönt, hogy a fehéret a szürkével kombinálja.

A városi kaméleon a változás kezdete a te
a jelenlegi belső tér, és minden változtatást a legjobban a ház szívéből vagy a konyhából 
lehet elindítani.

A nem nyilvánvaló színkombináció és a gondosan kiválasztott kiegészítők 
tökéletes metamorfózist nyújtanak a jelenlegi stílushoz.
Az elülső színek széles skálája, a fa-szerű árnyalatoktól a 
betonig, megteremti álmaid belső terét.

Z1 FOGANTYÚ

FOGANTYÚ L1 FOGANTYÚ L2

CSAK LORA KONYHÁKRA VONATKOZÓ ELEGÁNT KÉZEK 96 mm-es 
fogantyútávolság

18. 19.

C1 FOGANTYÚ

FOGANTYÚ M1
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Kuba Libre Gyűjtemény Kuba Libre Gyűjtemény

A CubaLibre kollekció a funkcionalitásról és a 

korlátlan lehetőségekről szól

színkombinációk előidézése.
A három panelből álló előlapok széles 
választékának köszönhetően egyedi 
konyhabútorokat hozhat létre. Ennek a 
kollekciónak az előnye a középső B panel, 
amely ellentétben áll a fal és az alapszekrények 
előlapjaival. A fényes fehér vagy szürke és a 
meleg fa színű deszkával kombinálva a 
legújabb skandináv stílust követi.

Az I. csoport elülső része fényes vagy akril 
deszkából készül, vastagsága: 18 mm, PVC 
szegély.

A II. Csoportba tartozó előlapok laminált 
deszkából készülnek, vastagsága: 18 mm, 
szegélye: vastagsága 2 mm.

ELSŐ SZÍNEK A KUBA LIBRE GYŰJTEMÉNYBEN
Frontok: I. csoport Frontok: II. Csoport

FEHÉR SZÉPEK

FEHÉR SZÉPEK

SZürke fények

SZürke fények

FEKETE GLOSS

FEKETE GLOSS

SZÜRKE MATT *

SZÜRKE MATT *

HIKORI-FA
TERMÉSZETES

HIKORI-FA
TERMÉSZETES

LANCELOT Tölgy

LANCELOT Tölgy

TENGERFA

TENGERFA

JUHARFA

JUHARFA

KÉK Tölgy

KÉK Tölgy

ARTISAN BEECH

ARTISAN BEECH

KRAFT Tölgy
ARANYSÁRGA

KRAFT Tölgy
ARANYSÁRGA

VÖRÖSFENYŐ

SIBIU

VÖRÖSFENYŐ

SIBIU

FÉNYBETON

FÉNYBETON

SÖTÉT BETON

SÖTÉT BETON

Itt három különböző színt kell választani a 
panelek számára a konyha kialakításához:
A Panel - a faliszekrények színe
B panel * - az alapszekrények színe - felső rész C 
Panel - az alapszekrények színe - az alsó rész

20
HIKORI-FA
TERMÉSZETES

LANCELOT Tölgy TENGERFA JUHARFA KÉK Tölgy ARTISAN BEECH KRAFT Tölgy
ARANYSÁRGA

VÖRÖSFENYŐ

SIBIU
FÉNYBETON SÖTÉT BETON
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Egy panel

B panel

C panel C 
Pa

ne
l

Ba
se

 c
ab

in
et

s
B 

Pa
ne

l
Ba

se
 c

ab
in

et
s

A 
Pa

ne
l

W
al

l c
ab

in
et

s



Kuba Libre Gyűjtemény Kuba Libre Gyűjtemény

A nyitott alapszekrények DK és DKZ 32 
DSK 20 / 213,7, SKS 30 és a nyitott falú 
WK szekrények fehér / szürke 
szekrénylemezből és előlapból 
készülhetnek - a Lora és Mohito kollekció 
előlapjai mellett fényes táblából készült 
homlokzatok és matt tábla.

SPP szekrények

A nyitott DKZ szekrény használatával 
divatosan elkészítheti az alapszekrényeket.

22. 23

Cuba Libre - széles 
színválaszték



Modern
klasszikus

Magas és karcsú
A 108 cm magas Newwall szekrények modern megjelenést kölcsönöznek a konyhának,

és ugyanakkor nagyon tágasak és kényelmesek.

ELÉRHETŐ ELSŐ SZÍNEK

A száguldozó világ forgatagában otthonunk a menedékünk .

Itt hagyjuk a mindennapi nyüzsgést és nyüzsgeni és pihenni a 
családias légkör melegében.

A modern klasszikusok trendje ötvözi a 
konyha homlokzatának nyugodt színeit a 
modern konyhai felszerelésekkel.

TERMÉSZETES HICKORY

TENGERFA

CHAMPAGNE MAPLE

ARANY KÉSZLET Tölgy

SIBIU VACSKA

VÍZSZINTES
A FA SZEMÉLYZÉSE

FÜGGŐLEGES SZEMÉLYZÉS

FÁBÓL

40, 45 és 60 cm.

24.
VÍZSZINTES

A FA SZEMÉLYZÉSE
FÜGGŐLEGES SZEMÉLYZÉS

FÁBÓL

Választhat vízszintes vagy függőleges szemcsézést
csak fából W 4/1080, W 45/1080 és 6/1080 esetén! A 
szekrény nem elérhető a Lora és a Mohito 
gyűjteményben. A szekrényben három polc található. 25
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Lora Gyűjtemény Az arany fogantyúk tökéletesen illeszkednek a 

klasszikus Lora konyhasorba.
Lora Gyűjtemény

A Lora egy bájjal teli konyha, 
amely minden belső térnek meleg 
és kellemes légkört kölcsönöz.
Ez a kollekció a legjobb megoldás azok 
számára, akik belefáradtak a modernitás 
iránti rohanásba. Fóliázott, díszes finom 
marással ellátott szőnyegfrontok kerülnek 
előtérbe. A Lora konyhát dekoratív 
ablakrudak egészítik ki, amelyekben az 
opcionálisan megvilágított üvegpolcok 
remekül mutatnak. Az egészet áttört fém 
fogantyúk díszítik, arany vagy fekete 
színben.

A Lora konyha 
homlokzata készül
16 mm vastag
MDF tábla.

ELSŐ SZÍNEK A LORA GYŰJTEMÉNYBEN

fehér Nélkül

Lora konyhai fogantyúk kaphatók 
fekete és arany színben.
Fogantyútávolság 96 mm

26. 27.

szürke

Modern klasszikus

FOGANTYÚ L1

FOGANTYÚ L2

ÚJ



Lora Gyűjtemény Lora Gyűjtemény

Opcionálisan kiemelt üvegszekrény.

A rakományszekrények megkönnyítik az 

élelmiszerek tárolását.
L2 fogantyúk - gombok

Áttört fém fogantyúk fekete színben
- 96 mm távolság.

A Lora kollekció szürke előlapjai a modern klasszikusok lényegét jelentik. Tökéletes 

megoldás azok számára, akik a hideg szürke és a marott frontok időtlen vonalának 

kombinációját keresik.

Starmotion önzáró fiókrendszer. A fiókokra 
élettartam-garancia vonatkozik.



28. 29.



Mohito Gyűjtemény Mohito Gyűjtemény

A meleg árnyalatú keret és a 
sima, fényes elülső részek 
kombinációja hangsúlyozza a 
konyha elegáns jellegét.
A divatos fa minták hangulatos jelleget 
kölcsönöznek minden belső térnek, 
függetlenül attól, hogy a nappalihoz 
csatlakoztatott nagy konyháról van szó, 
vagy egy kicsi, önálló konyhai 
helyiségről.

Mohito Gyűjtemény
- konyha ihlette

a természet színei által

A MOHITO GYŰJTEMÉNY FRONTJÁNAK SZÍNEI Keret előlapok

A Mohito keret homlokzatai 18 mm 
vastag laminált deszkából készülnek, 8 mm 
vastag laminált deszkával vannak feltöltve.

A fényes és matt előlapok
a Mohito konyha 18 mm vastag fényes 
vagy akril deszkából készül, PCV szegéllyel.

FEHÉR SZÉPEK SZürke fények FEKETE GLOSS SZÜRKE MATT
SIBIU VACSKA AMERIKAI Tölgy VAD Tölgy

SIBIU VACSKA AMERIKAI Tölgy VAD Tölgy

30 31
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Mohito Gyűjtemény Mohito Gyűjtemény

A sarokszekrények tágas helyek az 
élelmiszerek tárolására

és konyhai kiegészítők.

SK 30 végállvány

Van nyitott tered, a nappalid csatlakozik a 
konyhasarokhoz, és fogalmad sincs, hogyan 
lehet elegánsan elkészíteni a konyhát.

Az SKS 30 magas állvány, amely a 
magas szekrény oldalára szerelhető, egy

ideális megoldás.

Példa az elrendezésre, amely
tartalmaz egy magas állványt a 30. oldalon.

A megemelt sütő növeli a 
használat kényelmét.

32 33

Felső szekrények
testből készült
tábla, vastagság
16 mm két polccal 
van felszerelve.

Alsó szekrények
testből készült
tábla, vastagság
16 mm egy polccal 
van felszerelve.



Az arany középút - hogyan illeszthető az egész

ÚJ

WORKTOP: TERMÉSZETES HICKORY WORKTOP: FEKETE MARBLE WORKTOP: HÓSZÜRKE TEST SZÍN: FEHÉR TEST SZÍN: SZÜRKE

A tipikus munkás és 
praktikus mellett
funkciók, a konyha

munkalap is van egy dekoratív
szerep a konyhában. 

Ezért jó, ha a típust a 
bútorhoz illő stílusban és 
színekben választja

belsőépítészet.

Munkalapok HPL - laminált anyag tölti ki a szekrények közötti helyet
A szekrények közötti helyet hőálló anyaggal és vízzel kell védeni. Az egyik új megoldás a 
tetejéhez illeszkedő színekben kapható HPL táblák.

kézműves bükk darkconcreteatelier vulkanikus fekete

arany kraft tölgy galaxis szürke mozaikszürke

lancelot tölgy sahara arlington tölgy

vulkanikus fekete kézműves bükk

lancelot tölgy arlington tölgy

arany kraft tölgy galaxis szürke mozaikszürke világos márvány A HPL burkolat 595 mm széles, és teljes lineáris méterben - 2 vagy 4 méteres szakaszokban - értékesítik.

ÚJÚJ ÚJ

fehér matt

 beton

sötétbeton

könnyű beton



Kétsoros rendszer

„U” elrendezés

Tervezze meg konyhai költségvetés

Elrendezés

konyha
A konyha elrendezésének 
alakja és a zónák 
elrendezése nagyban függ

Mit kell figyelembe venni a bútorokon és a 
háztartási készülékeken kívül?
Íme néhány tipp. A konyha felszerelésével vagy felújításával kapcsolatos 
költségbecslés az egyik legnehezebb szakasz.

Bútor
Átlagosan a költségvetés 30% -át 
konyhai bútorokra kell tervezni, 
kiegészítőkkel, például 
teherkosarakkal, mosogatókkal, 
elemekkel, hulladékválogatókkal stb.

Munkaerő

A szakemberek munkája a konyhai 
költségvetés jelentős részét teszi ki. Ha 
a bútorok összeszerelését egy 
professzionális vállalattól rendeli meg, 
akkor a munka a költségvetés 25% -át 
is igénybe veheti. Ennek az összegnek 
a nagy része megtakarítható a bútorok 
saját összeszerelésével. A segítség 
hasznos lehet a hidraulika, az energia 
és a gáz csatlakozásakor.

a belső tér méreteiről és 
elrendezéséről.

A kicsi, önálló helyiségek készítéséhez a legelterjedtebb 
megoldás az, ha az egyik fal mentén egyenes vonalban 
rendezzük el. Ezt az elrendezést „L-alaknak” hívják. Itt 
minden munkaterület lineáris. Érdemes azonban 
emlékezni arra, hogy munkalapok választják el őket.

Kissé nagyobb belső terekben a szemközti falak 
mentén a kétsoros elrendezést használják 
leggyakrabban. Emlékeztetni kell azonban arra, 
hogy a két sor közötti minimális távolságnak 240 
cm-nek kell lennie. Ez lehetővé teszi az ajtó szabad 
kinyitását az elrendezés mindkét oldalán egyszerre. 
Ilyen kettős „L” stílusú elrendezések esetén az 
elrendezés egyik részét a tárolási és mosási 
zónának, a másikat a főzési zónának kell kijelölni.

Ha a konyha a nappali melléképülete, és a hely nem 
túl korlátozott, akkor az elrendezés legoptimálisabb 
formája az „L” vagy „U” forma. Ez lehetővé teszi, hogy 
a lehető legjobban kihasználja a sarkokat, és asztalt 
vagy szigetet terítsen. Az „L” elrendezéssel a 
szekrények egyik részét a tároló zónához, a másikat a 
mosási és főzési zónához kell rendelni. „U” -val

Egysoros rendszer

Háztartási gépek
A teljes költségvetés hozzávetőlegesen 15% 

-át olyan eszközökre kell elkülöníteni, mint: 

főzőlap, sütő, hűtőszekrény, mosogatógép, 

motorháztető. A márka és a felszerelés 

osztálya itt nagy jelentőséggel bír. Minél 

korszerűbb megoldásokat választ, annál 

magasabb árat fizet a berendezésekért.

A következő elem, amelyet be kell 
építenie a konyhai költségvetésbe, a 
padló. A kiválasztott anyagtól 
függően kb
A befejezéshez a költségvetés 10% 
-át kell elkülöníteni.

hatalmas hatással lesz a 
konyha esztétikájára.

Szekrény közötti hely
Számos módja van a befejezésnek

Munkalap
A munkalap külön kapható. 
Költsége az anyagtól függően az új 
konyha értékének körülbelül 10% 
-a. Az asztallapot lineáris méterben 
vagy egész táblákban értékesítik.

Érdemes viselni ezeket a költségeket, 
mert a pult tetejének jó megvilágítása a 
LED-es lámpával a szekrények alatt 
jelentősen megnöveli a munkavégzés 
kényelmét.

Becslések szerint ezeknek az 
anyagoknak a költsége a költségvetés 
5% -át teszi ki.
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Padló

Világítás
A költségvetési HPL lapok körülbelül 5% -át erre fordítottuk a 
konyha világítására. Howev- ugyanabban a célban, mint a csúcs.

világítás a vitrinekben

a szekrények közötti tér. A legnépszerűbbek a 

kerámia csempék vagy az üveglapok 

nyomtatással. Mostanában,

elrendezés, az egyes zónáknak egy másik falon kell lenniük.
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5%
Világítás

10%
Fedélzet

10%
Padló

25%
Munkaerő

30%
Bútor

„L” elrendezés



Csináld magad
mindent az összeszerelésről

Az önálló összeszereléshez szükséges moduláris konyhákat 
csomagokban biztosítják a címzett számára.

Ha úgy dönt, hogy a teljes bútorszerelvényt önállóan készíti el, akkor a 
munkát szakaszokra kell bontania, és gondoskodnia kell arról, hogy 
felkészült annak elvégzésére. A helytelen összeszerelés, ragasztás vagy 
felszerelés egy rész vagy egész elem megsemmisülését, ezáltal 
többletköltségeket és várakozási időt eredményezhet.

Az új konyha átadásakor ellenőrizze, hogy a csomag 
tartalmazza-e az összes szükséges elemet. A legegyszerűbb 
módszer összehasonlítani a rendelési listával. Ne kezdje el a 
régi konyha szétszerelését, amíg nem biztos abban, hogy az új 
konyha minden eleme benne van. A bútorokkal és háztartási 
készülékekkel ellátott csomagokat az összeszerelés 
sorrendjében kell elhelyezni. A munka megkezdése előtt 
válassza le a helyiség összes közművezetékét, és kapcsolja ki 
az áram-, víz- és gázellátást.

Eszközök.

A legtöbb szerelési útmutató információkat tartalmaz az adott 
elemhez szükséges eszközökről, de érdemes elkészíteni

egyetlen közös lista összeállítása és minden kitöltése 
egyszerre. A listának tartalmaznia kell többek között: 
ceruzát, mérőszalagot, meghajtó fúrógépet, szintet, lapos 
csavarhúzót, áthúzott csavarhúzót, sarokfűrészt, 
kézifűrészt, gumipörököt, asztalos bilincset. A körfűrész és 
a vágó is hasznos lehet - lyukat vághat a csapnak a 
mosogatóban. Egyes szerszámok attól függenek, hogy 
milyen típusú falakra szerelik fel a bútorokat. Ezért az 
összeszerelés megkezdése előtt meg kell határozni, hogy 
milyen faltípussal fog foglalkozni, és ennek alapján válassza 
ki a megfelelő rögzítő elemeket.

Konyha elrendezése.

Ha bútorai, készülékei és eszközei elkészültek, akkor a 
konyhát felvázolhatja a falakon. Jó, ha az egyes 
méreteket ceruzával helyezzük el, ügyelve arra

a víz-, gáz- és áramellátás helye, valamint a 
szellőzőnyílások helyzete kompatibilis a kialakítással. 
Szintén jó szintet jelölni azokra a helyekre, ahol a fali 
szekrények lamelláit fel lehet szerelni, emlékeztetve 
arra, hogy a munkalap és a felső szekrények alja közötti 
minimális hely 56 cm.

szaniter szilikonnal vagy más nedvességvédelemmel. Ideje 
felszerelni a munkalapot, illeszteni a háztartási 
készülékeket és a világítást. Mindent az utasításoknak 
megfelelően kell elvégezni. A víz-, gáz- és elektromos 
csatlakozásokat képzett szakemberek végezzék.

Karosszéria összeállítása.

A munka zökkenőmentes folytatása érdekében először szerelje 
össze a fali szekrény kereteit a telepítési utasításoknak 
megfelelően. Ha konyhája sarokszekrénnyel rendelkezik, akkor jó, 
ha abból indul ki. Ezután a további szekrények könnyebben 
felszerelhetők lesznek. Az összes felső elem befalazása után 
elkezdheti az alapszekrények összeszerelését. Az előzőekhez 
hasonlóan kövesse a mellékelt utasításokat. A szekrény beállítása 
saroktól kezdődik. A lábakat állítva állítsa be a szekrényt. Amikor a 
szekrény házai már a kívánt helyzetben vannak, itt az ideje 
felszerelni a munkalapokat, és felszerelni a mosogatót, a világítást 
és a háztartási készülékeket.

A következő lépés a fiókvezetők, polctartók és 
ajtópántok felszerelése a szekrényekbe. Itt is be kell 
tartani az egyes tartozékokhoz mellékelt utasításokat. 
Végül rögzítik a gombokat és a fogantyúkat, valamint a 
szekrény belső szerelvényeit. Ezután csavarja be a 
csuklópántokat az ajtóra, rögzítse a testekhez, és 
igazítsa az ajtót a csuklós csavarokkal. Ezután össze kell 
állítania a fiókokat és csúsztatnia kell a test vezetőin. 
Minden munka csúcspontja a konyhaszekrény alapjának 
felszerelése.

Munkalapok, mosogató, tűzhely.

Mielőtt furatokat fúrna a munkalapra, győződjön meg arról, 
hogy a mérete megfelelő. Célszerű, hogy az asztalos által a 
munkalapon lyukak legyenek a mosogató vagy a fűtőlap 
számára, mert ehhez ügyességre és professzionális 
felszerelésre van szükség. A kivágott furat széleit védeni kell

kellő gondossággal kell ellátni. A legjobb, ha puha, nedves ruhával 
tisztítja az ajtókat, a fa felületeket és a belső szekrényeket. Kerülje az 
ammóniát vagy alkoholt, fehérítőszereket és koptató tulajdonságokat 
tartalmazó termékek használatát. A munkalapot is érdemes minden 
egyes fröccs után megszárítani.

Polcok, fiókok, ajtók, gombok és 
fogantyúk felszerelése.

Szekrény ellátás.

Ahhoz, hogy a konyhabútorait a lehető leghosszabb ideig élvezhesse, meg kell



1. Méret

Konyha tervezés
10 szem előtt tartandó dolog!

A tulajdonosnál senki sem tudja jobban, hogy milyen legyen a konyha és milyen 

funkciókra van szüksége. De mielőtt elkezdené tervezni, kiválasztani a szekrényeket, 

berendezéseket vagy dekorációkat, érdemes megtanulnia néhány olyan szabályt, 

amelyek lehetővé teszik, hogy ezt a jó szabványoknak vagy gyakorlatoknak megfelelően 

tegye meg.

A szoba mérése elengedhetetlen. A legjobb, ha a méreteket 
egy kockás kártyára helyezi át 1 rács = 10 cm skálán. 
Figyelembe kell vennie a falak összes ferdéjét és 
kiemelkedését, valamint az ablakokat és az ajtókat. Meg kell 
jelölnie az elektromos aljzatokat, a vízbevezetést és a 
csatornát, valamint a gázellátást, ha van ilyen. A kémény 
jelölése is jó. Ezek a csatlakozások határozzák meg a 
berendezés helyzetét, hacsak nem tervezi az áthelyezését, 
és nem bánja az ebből fakadó költségeket

2. Mosogató és felszerelés

A mosogató elhelyezkedése közvetlen hatással van a 
konyhában végzett munka kényelmére, ezért van értelme a 
szekrények vonalában elvégezni, hogy ne érjen oldalra a 
falhoz. Ez lehetővé teszi a szabad hozzáférést és nem 
fröccsen a falra. Ha a mosogatót az ablak alatt kell 
elhelyezni, figyeljen az akkumulátor elrendezésére oly 
módon, hogy az ne akadályozza az ablak kinyílását.

elhelyezni. Ekkor mindkét eszközhöz könnyebben hozzáférhet. 
Ha lehetséges, jó, ha a sütőt a munkalap magasságába helyezi - 
nem kell lehajolnia ahhoz, hogy valamit beletegyen.

5. Munkalap
A munkalap esetében az alapszabály - minél több, annál jobb. Ez

képes forró edényeket és serpenyőket félretenni. Ezt feltételezni kell

cm. Ennek köszönhetően könnyű elrejteni a mögöttes installációkat.

6. Fali szekrények

A fali szekrények elhelyezkedése az ételeket készítő 
személy magasságától függ. A felszerelés magasságát 
úgy kell megválasztani, hogy a szekrények ne takarja 
el a munkalapot. A fali szekrények és a munkalap 
közötti minimális távolság 56 cm.

Sarok
Ha a konyhabútor egy sarokban végződik, az utolsó 
szekrénynek nem szabad közvetlenül a falhoz tapadnia. Itt egy 
befejező sávot kell felszerelni, amely lehetővé teszi az ajtó 
zavartalan kinyílását, és ennek megfelelően a fiókokat vagy 
kosarakat szabadon kihúzhatja.

Vella Konyha
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Ha a sütő nincs integrálva a fűtőlappal, akkor érdemes külön

jó, ha a sütő egyik oldalára legalább 40 cm-t tervez

3.

4. Sütő

készletek. A hagyományos fiókok és a kihúzható Cargo kosarak
egyaránt itt működnek. Érdemes őket fűtőlemez közelében
elhelyezni, ahol a leggyakrabban szükség van rájuk.

Az edények, serpenyők és a főzéshez szükséges egyéb
eszközök elérése könnyebb, ha a kihúzható fiókokba
helyezik őket. Ez vonatkozik az ételekre és a fűszerekre is

a munkalap szabványos mélysége 60 cm, szekrényei 54 A konyhában    A túlzott nedvesség elkerülése érdekében a sütő fölé javasolt

A főzőlapot sem szabad oldalra tenni a falhoz vagy a
sarokszekrényhez.

 7. Szellőztető

Főzőlap

8. Fiókok



Konyha - étel és azon túl
1) OLDALPANELEK 36/58

magasság 36 cm,

mélység 58 cm (Lora 
56 cm) előlapból

2) TOVÁBBI FELSŐ SZEKRÉNYEK ( Jelkép: WOG)
magasság 36 cm,

mélysége 58 cm

Egyéb jellemzők, például a fali szekrények felfelé nyíltak - 19. pont

3) OLDALPANELEK 203.7 / 58
magasság 203,7 cm,
mélység 58 cm (Lora 
56 cm) előlapból

4) SZEKRÉNYEK ( Jelkép: ZL, SPD, SPP, SPM)
magasság 213,7 cm (10 cm-es lábakkal együtt),
218,7 cm (beleértve a 15 cm-es lábakat) 

mélység 58 cm

5) HÁZTARTÓ SZEKRÉNYEK ( Jelkép: WO 6 SLIM 6/50)
magassága 50 cm

mélysége 32 cm
szélessége 60 cm

6) OLDALPANELEK
magassága 36 cm

mélysége 32 cm (Lora 
30 cm) előlapból

7) FAL SZEKRÉNYEK NYITVA OLDALRA
(JEL: W, WS *)
a fali szekrények teste 16 mm vastag laminált deszkából készül, a 
fali szekrények standard magasságában - 72 cm fali szekrények 
mélysége 32 cm (az elülső részt is beleértve)
az egyes faliszekrények szerelvényei két síkban állítható akasztókból állnak, ami 
lehetővé teszi az egyenetlen falak szintezését

* A WS 6/72 és WS 8/72 szekrények standard színben kétszintes csepptálcát 
tartalmaznak.

8) OLDALPANELEK
magasság 72 cm

mélysége 32 cm (Lora 
30 cm) előlapból

9) FAL ÜVEGSZEKRÉNYEK ( SZIMBÓLUM: WOW, WWPO)
A fali üvegszekrények teste 16 mm vastag, fehér színű laminált deszkából 
készül. A homokfúvott üveget alapfelszereltségként használják a 
CAMPARI, a CUBA LIBER, a MOHITO és a VELLA gyűjtőhelyeken, a LORA 
gyűjtőhelyeken pedig az átlátszó üveget.
A felső nyitott szekrények gázliftekkel vannak felszerelve.
A CAMPARI kollekcióban ezek a szekrények a TIP-ON 
mechanizmussal vannak felszerelve a felső részen. Az egyes 
faliszekrények szerelvényei két síkban állítható akasztók, 
amelyek lehetővé teszik az egyenetlen falak szintezését.

10) HPL
A szekrények közötti helyet kitöltő munkalap színű 
laminált lemez magassága 595 mm
és 2 m-es és 4 m-es szakaszokban rendelhető.

11) MUNKÁK
munkalap vastagsága 38 mm munkalap 
mélysége 60 cm vagy 120 cm

12) KONYHAI SZEKRÉNY ALAP
Minden alapszekrényhez 10 cm magas, fehér 

testtáblából készült alap van rögzítve. Az alapot 
külön kell megvásárolni.

A következő alapok választhatóak:
magasság 10 cm vagy 15 cm; hossza 200 cm

elérhetőség:
PVC - ezüst, fehér, fekete 
testtáblából - fehér
előlapból készült - az elülső színekben, kivéve a Lora 
konyhát

13) SZIGETI SZEKRÉNYEK
(SZIMBÓLUMOK: DPPW 105/65, DW 45, DW 6, DSW 6/3)

a szigeti alapszekrények teste 16 mm vastag laminált deszkából készül, fehér 
alapmagasságú alapszekrények magassága 82 cm (beleértve a 10 cm-es lábakat) 
vagy 87 cm (beleértve a 15 cm-es lábakat), az alapszekrények 56 cm mélyek 
(beleértve az elülső, karosszéria és hátsó elülső rész), a szekrények tartalmaznak 
egy további elülső részt fogantyúk nélkül, amelyek a szekrény hátulján 
helyezkednek el, és állandó elemként vannak felszerelve.

14) merész elemek
36 mm-es előlap vastagságú, egyedi megrendelésre 
kapható.
Nem jelentik az előre csomagolt bútorok szokásos ajánlatát, a 
megvastagodott panelek korlátozott színben kaphatók.

SZekrények fiókokkal ( Jelkép: DS)
kapható egy vagy három fiókkal, amelyek közül választhat: 
Metalbox szabványos fiókok
Opcióként önzáródó fiókok starmotion rendszere
Az alapszekrények teste 16 mm vastag, fehér színű laminált deszkából 
készül, az alapszekrények szokásos magassága 82 cm (10 cm-es lábakkal 
együtt) vagy 87 cm (beleértve a 15 cm-es lábakat) az alapszekrény mélysége 
54 cm (az előlappal együtt) )

16) ALAPSZEKRÉNYEK ( Jelkép: D, DZ)
Az alapszekrények teste 16 mm vastag, fehér színű laminált 
deszkából készül
az alapszekrények szokásos magassága 82 cm (beleértve a 10 cm-es lábakat) 
vagy 87 cm (beleértve a 15 cm-es lábakat)
az alapszekrény mélysége 54 cm (elöl)

17) OLDALPANELEK
magasság 72 cm

mélység 58 cm (Lora 
56 cm) előlapból

18) BEÁLLÍTHATÓ LÁBAK
állítható lábak magassága 10 vagy 15 cm

19) A FAL SZEKRÉNYEK FENNYITVA ( Jelkép: WO, WPO)
A fali szekrények teste 16 mm vastag, fehér színű laminált 
deszkából készül
a fali szekrények szokásos magassága 36 cm, a 
fali szekrények mélysége pedig 32 cm (elöl)
az egyes fali szekrények szerelvényei két síkban állítható állványok, amelyek 
lehetővé teszik az egyenetlen falak szintezését
a felső nyitott szekrények gázliftekkel vannak felszerelve.
A CAMPARI kollekcióban ezeket a szekrényeket TIP-ON 
mechanizmussal is ellátták.

20) SZIGETI LETERÁLIS PANELEK 72/56
magasság 72 cm,

mélység 56 cm (Lora 52 
cm) előlapból készült

SZEKRÉNY

Sarokszekrények ( Jelkép: DPP, DNPP)
CABINET DPP 105 - méret a 105/65 munkalap után. 
testméret 85/61
SZEKRÉNY DPP 110 - méret a 110/65 munkalap után. 
testméret 90/61
DNPP SZEKRÉNY - méret a munkalap után 90/90, testméret 86/86

NYITOTT ALAPOS SZEKRÉNYEK ( Jelkép: DK, DKZ)
DKZ VÉGSZEKRÉNY

szélessége 31,8 cm

mélysége 54 cm

A DKZ nyitott alapszekrények fehér karosszériából és 
előlapból készülhetnek - kivéve a Lora kollekció előlapjait, 
fényes és szőnyeg deszkáit.

ALAP NYITOTT SZEKRÉNY DK
szélessége 15 cm vagy 20 cm 

mélysége 54 cm

A nyitott alapú DK szekrények fehér karosszériából és 
előlapból készülhetnek - kivéve a Lora kollekció előlapjait, 
fényes és matt deszkáit.

WK NYITOTT SZEKRÉNY WK ( Jelkép: WK)
szélessége 15 cm vagy 20 
cm mélysége 30 cm

A WK nyitott fali szekrény fehér karosszériából és előlapból készülhet - 
kivéve a Lora kollekció homlokzatát, fényes táblából és matt deszkából 
készült előlapokat.
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További kiegészítők
ÖNZÁRZÓ FOGÓK STARMOTCIÓS RENDSZERE KIHúzható polcok a sarokszekrényhez CSÍKOK MUNKÁKHOZ

Vásárolhat egy 
Starmotion rendszert
önzáró fiókok.

Sarokszekrény
A DPP 110 maradt

Sarokszekrény
DPP 110 jogok

Sarokpolc
Optima fehér
Jobb+

Sarokpolc
Optima fehér

Bal+

Réselt csík

Szögcsík

Oldalsó öntvény (jobb / bal)

További díj egy
önzáródó fiók (ettől függetlenül

a szekrény méretének és az 
elülső típusnak).

Három önzáró fiók pótdíja (ettől 
függetlenül)
a szekrény méretének és az 
elülső típusnak).

SZEKRÉNY FELÉPLAP Integrált világítással ***
Önzáró fiókok starmotion rendszere. A fiókokra 
egy életre szóló garancia vonatkozik.

Szekrény felső panelje egyetlen 
LED-del a szekrényhez:
30 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm, 60 
cm

Szekrény felső panelje dupla 
LED-del a szekrényhez: 80 cm, 
90 cm

Szekrény felső panelje egyetlen 
LED-del a szekrényhez:
WNPP 6/72
WNPP 65/72

Szekrény felső panelje egyetlen 
LED-del a szekrényhez:
WNW 6/72

Üvegpolc a szekrényhez:
WW 3/72
WW 4/72
WW 6/72
WW 8/72

WWW 4/1080SERVO DRIVE

SERVO DRIVE UNO
KONYHAI SZEKRÉNY ALAP

Elektromos fióknyitás
[a DZS6 és DZS8 szekrényekben való 

használatra

RAJZBETÉTEK

Szürke betét a fiókhoz Starmotion 
rendszerhez, szélesség:
40 cm, 50 cm, 60 cm, 80 cm, 90 cm

Fehér betét a Metalbox szélességéhez: 
40 cm, 50 cm, 60 cm, 80 cm, 90 cm

Opcióként 2 m hosszú darabok kaphatók testtáblából - 
fehér - vastagsága 16 mm
előlapból készült - vastagsága 18 mm - elülső színekben (nem vonatkozik a Lora konyhára).

KONYHA
SZEKRÉNY ALAP
VÁLASZTHATÓ
ALAP CSATLAKOZÓ
PVC 100 mm
AZ ALAP VÉGE
PVC 100 mm

ALAP CSATLAKOZÓ
PVC 150 mm
AZ ALAP VÉGE
PVC 150 mm

FORGÓPOLT ¾ - A DNPP SZEKRÉNYHEZ SZÁNT 9

BÁZIS
CSATLAKOZÓ

ALAP HOSSZA 200 cm, MAGASSÁG 100 mm 
PVC INOX-ban
PVC INWHITE
PVC FEKETE

ALAP HOSSZA 200 cm, MAGASSÁG 150 mm 
PVC INOX-ban
PVC INWHITE
PVC FEKETE

ALAP HOSSZA 200 cm, MAGASSÁG 100 mm A 
TÁBLA MEGHATÁROZÁSÁBÓL
ELSŐ SZÍNŰ TÁBLA (LORA kivételével)

E

ALAP HOSSZA 200 cm, 150 mm 
MÉRET A TÁBLA FEHÉR
ELSŐ SZÍNŰ TÁBLA (LORA kivételével)

100 mm-es OLDALALAPMAGASSÁG, 

FEHÉR TÁBLA

ELSŐ SZÍNŰ TÁBLA (LORA kivételével)

OLDALI ALAPMAGASSÁG 
150 mm, FEHÉR TÁBLA
ELSŐ SZÍNŰ TÁBLA (LORA kivételével)

HUZAL MŰANYAG - GRAFIT
Az alapszekrények 10 vagy 15 cm magas lábakat és az 

alaphoz rögzített kapcsot tartalmaznak.
Alapfelszerelésként mindegyik szekrényhez 10 cm-es ELSŐ ALAP van felszerelve, fehér testtáblából.
A szekrényalapok magasságának meg kell felelnie az alsó szekrények lábainak magasságának.
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Fék
fiókokhoz

VÉGE VALAMINEK

AZ ALAP
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További kiegészítők
ALVEUSGRANITESINKSWITHTONIAFAUCETANDAUTOMATICPLUG ALKALMAZOTT VILÁGÍTÁS Világos szín: hideg

FOXTROT 30 SÖTÉT
szélessége 580 mm, mélysége 420 mm

FOXTROT 130 SÖTÉT
szélesség 750 mm, mélység 420 mm

FOXTROT 30 BEIGE
szélessége 580 mm, mélysége 420 mm

FOXTROT 130 BEIGE
szélesség 750 mm, mélység 420 mm

OL14 *
2 fénypont
3 fénypont
4 fénypont
Keret színe: fehér, fekete.

OL14 BIKOLOR **
2 fénypont
3 fénypont
4 világítási pont.
Keret színe: fehér, fekete.

LDK 2 *
2 fénypont
3 fénypont
4 fénypont
Keret színe: fehér, fekete.

10 pont a szekrény 
érintőkapcsolója alatt

Tápegység

AZ ACÉL MOSOGAT MINDIG
LDK 2 BIKOLOR 
** 2 fénypont
3 fénypont
4 fénypont
Keret színe: fehér, fekete.

LED ZETA S ***
LED belső világítás
a
polc

Szekrény mosogató szélessége 80 cm

160. ALAP
Munkalap mosogató, vászonszerkezet 

szélessége 780 mm, mélysége 435 mm

Szekrény mosogató szélessége 45 cm felett

ALVEUS BASIC 170
szélessége 780 mm, mélysége 435 mm

Szekrény mosogató szélessége 45 cm felett

10. ZOOM
szélessége 615 mm, mélysége 500 mm

LDK 3 *
2 fénypont
3 fénypont
4 fénypont
Keret színe: fehér, fekete.

LDK 3 BIKOLOR 
** 2 fénypont
3 fénypont
4 fénypont
Keret színe: fehér, fekete.

LENA LED ***
ezüst / fehér / 
fekete 2 fénypont
3 fénypont

Páraelszívók

acél-

MANAM motorháztető

a kabinethez
WO 6 SLIM

Nabro motorháztető - 60 ZM,

széles, fekete

A fényforrás két változatban kapható: 1) érintőkapcsolóval 2) fényerősség-szabályozó kapcsolóval (BIKOLOR)
* Tartalmaz tápegységet és érintőkapcsolót; ** Tartalmazza az áramellátást és az állítható fényerősségű kapcsolót
* * * Ehhez a világításhoz vásároljon tápegységet osztóval 6 LED-hez, és ha szükséges, beépített érintőkapcsolót

FALRA SZERELHETŐ POLC

ELÉRHETŐ SZÍNEK

Hulladéktartályok Csaptelepek

AUTOMATIKUS KOSÁR EGY KOSÁR 16 l KETTŐS KOSÁR 2 × 8 l

PASZTATARTÁLYOK A DZS 6 SZEKRÉNYHEZ

Elérhető hosszúságok

HIKORI-FA
TERMÉSZETES

TENGERFA JUHARFA
PEZSGŐ

KÉK Tölgy

2 x 15 l-es edény 3 x 15 l-es edény

50 cm
60 cm
70 cm
80 cm
90 cm

100 cm
110 cm
120 cm
130 cm
140 cm

2 x 7 l-es tartály
+ 1 x tartály 15 l

Hulladéktartályok a DZS 8 szekrényhez

2 x 7 l-es tartály
+ 2 x 15 l-es edény

A polc vastagsága 36 mm, a mélysége 170 mm.

* Tartalmazza az áramellátást és az érintőkapcsolót

* * Tápegységet és kapcsolót tartalmaz, állítható fényerősséggel
* * * Ehhez a világításhoz vásárolnia kell egy tápegységet egy 10 LED-es osztóval és szükség esetén egy beépített érintőkapcsolóval

ARTISAN BEECH KRAFT Tölgy
ARANYSÁRGA

VÖRÖSFENYŐ

SIBIU
LANCELOT Tölgy

46 47

FAUCETGM 130

KARINA króm csap



TÁBLÁZAT / GLOSS

TÁBLÁZAT / GLOSS

SZIGET SZEKRÉNYEK

Mosogatószekrények

MOSOGATÓ MŰSZEREK

BEFEJEZŐ PANELEK

SZIMBÓLUM (szélesség) D 3 [ szélesség 30 cm] D 4 [ szélesség 40 cm] D 45 [ szélesség 45 cm] D 5 [ szélesség 50 cm] D 6 [ szélesség 60 cm]
D6 P / L

[szélesség 60 cm]
D 8 [ szélesség 80 cm]

CAMPARI TÁBLÁZAT / GLOSS

KUBA SZABAD TÁBLA

LORA

MOHITO TÁBLA

VELLA TÁBLÁZAT / GLOSS

BLANKA

SZIMBÓLUM (szélesség) DPPW 105/65 DW 45
[szélesség 45 cm]

DW 6
[szélesség 60 cm]

DSW 6/3
[szélesség 60 cm]

D15 CARGO D20 CARGO D30 CARGO
[szélesség 15 cm] [szélesség 20 cm] [szélesség 30 cm]

CAMPARI TÁBLÁZAT / GLOSS

KUBA SZABAD TÁBLA

LORA MDF FÓLIA

MOHITO TÁBLA

VELLA TÁBLÁZAT / GLOSS

BLANKA

ALAPSZEKRÉNYEK

48 49

SZIMBÓLUM (szélesség) 72/58 72/56 72/56
sziget

72/52
sziget 203,7 / 58 203,7 / 56 DK 15 DK 20

DK
20 / 213,7

CAMPARI TÁBLÁZAT / GLOSS

KUBA SZABAD TÁBLA

LORA MDF FÓLIA

MOHITO TÁBLA

VELLA TÁBLÁZAT / GLOSS

BLANKA

SZIMBÓLUM (szélesség)
ZK 6

[szélesség 60 cm]

DZ 6
[szélesség 60 cm]

DZ 8
[szélesség 80 cm]

DZS 6
[szélesség 60 cm]

DZS 8
[szélesség 80 cm]

DNPP 90/90

CAMPARI TÁBLÁZAT / GLOSS

KUBA SZABAD TÁBLA

LORA MDF FÓLIA

MOHITO TÁBLA

VELLA TÁBLÁZAT / GLOSS

BLANKA

SZIMBÓLUM (szélesség) FZ 45A FZ 45B FZ 6A FZ 6B DKZ 32
[szélesség 31,8 cm]

SKS 30

CAMPARI TÁBLÁZAT / GLOSS

KUBA SZABAD TÁBLA

LORA MDF FÓLIA

MOHITO TÁBLA

VELLA TÁBLÁZAT / GLOSS

BLANKA

SZIMBÓLUM (szélesség) DS 4/1 [ szélesség 40 cm] DS 5/1 [ szélesség 50 cm] DS 6/1 [ szélesség 60 cm] DS 8/1 [ szélesség 80 cm] DS 9/1 [ szélesség 90 cm] D 9 [ szélesség 90 cm]

CAMPARI TÁBLÁZAT / GLOSS

KUBA SZABAD TÁBLA

LORA MDF FÓLIA

MOHITO TÁBLA

VELLA TÁBLÁZAT / GLOSS

BLANKA

hűtőszekrény

Építkezés

SZIMBÓLUM (szélesség)
ZL 6

[szélesség 60 cm]

SPD 4
[szélesség 40 cm]

SPD 6 SPD 6/3 SPP 6 SPM 6
[szélesség 60 cm] [szélesség 60 cm] [szélesség 60 cm] [szélesség 60 cm]

SPM 6/2
[szélesség 60 cm]

CAMPARI TANÁCS / TANÁCS–- GLOSS / GLOSS

KUBA SZABAD TÁBLA

LORA MDF FÓLIA

MOHITO TÁBLA

VELA TANÁCS / TANÁCS–- GLOSS / GLOSS

BLANKA

SZIMBÓLUM (szélesség) DS 4/3 [ szélesség 40 cm] DS 6/3 [ szélesség 60 cm] DS 8/3 [ szélesség 80 cm] DS 9/3 [ szélesség 90 cm] DPP 105/65 DPP 110/65
CAMPARI TÁBLÁZAT / GLOSS

KUBA SZABAD TÁBLA

LORA MDF FÓLIA

MOHITO TÁBLA

VELLA TÁBLÁZAT / GLOSS

BLANKA
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 A szekrények vázlatai csak illusztrációk, és nem tükrözik az egyes gyűjtemények homlokzatának sajátosságait.
     Az egyes szekrények és beépített alkatrészek méreteivel kapcsolatos összes információ a 34. oldalon található.



FAL SZEKRÉNYEK

Az egyes szekrények és beépített alkatrészek méreteivel kapcsolatos összes információ a 34. oldalon található. 51

SZIMBÓLUM (szélesség) W 3/72
[szélesség 30 cm]

W 4/72
[szélesség 40 cm]

W 45/72
[szélesség 45 cm]

W 5/72
[szélesség 50 cm]

W 6/72
[szélesség 60 cm]

W 6/72 P + L
[szélesség 60 cm]

W 8/72
[szélesség 80 cm]

CAMPARI / BLANKA
TÁBLÁZAT / GLOSS

CUBALIBRE TÁBLÁZAT / GLOSS

LORA MDF FÓLIA

MOHITO KERET / GLOSS

VELLA TÁBLÁZAT / GLOSS

SZIMBÓLUM (szélesség)

WS 6/72
[szélesség 60 cm]

WS 8/72
[szélesség 80 cm]

WNPP
60/60/36

WNPP
60/60/72

WNPP
65/65/36

WNPP
65/65/72

motorháztető szekrény

WO 6 SLIM
6/50

[szélesség 60 cm]

CAMPARI / BLANKA
TÁBLÁZAT / GLOSS

CUBALIBRE TÁBLÁZAT / GLOSS

LORA MDF FÓLIA

MOHITO KERET / GLOSS

VELLA TÁBLÁZAT / GLOSS

SZIMBÓLUM (szélesség)

WPP
4/1080

[szélesség40cm]

WPW
4/1080

[szélesség40cm]

WWP
4/1080

[szélesség 40 cm]

WWW
4/1080 [
szer. 40cm]

witryna

WW
3/72

[szélesség 30 cm]

witryna

WW
6/72

[szélesség 60 cm]

witryna

WW
4/72

[szélesség 40 cm]

witryna

WW
8/72

[szélesség 80 cm]

CAMPARI / BLANKA
TÁBLÁZAT / GLOSS

CUBALIBRE TÁBLÁZAT / GLOSS

LORA MDF FÓLIA

MOHITO KERET / GLOSS

VELLA TÁBLÁZAT / GLOSS

SZIMBÓLUM (szélesség) WO 4/36
[szélesség 40 cm]

WO 45/36
[szélesség 45 cm]

WO 5/36
[szélesség 50 cm]

WO 6/36
[szélesség 60 cm]

WO 8/36
[szélesség 80 cm]

WO 9/36
[szélesség 90 cm]

CAMPARI / BLANKA
TÁBLÁZAT / GLOSS

CUBALIBRE TÁBLÁZAT / GLOSS

LORA MDF FÓLIA

MOHITO KERET / GLOSS

VELLA TÁBLÁZAT / GLOSS

SZIMBÓLUM (szélesség) WOG 4/36/58 WOG 45/36/58 WOG 5/36/58
[szélesség 40 cm] [szélesség 45 cm] [szélesség 50 cm]

WOG 6/36/58
[szélesség 60 cm]

WOG 8/36/58
[szélesség 80 cm]

WOG 9/36/58
[szélesség 90 cm]

CAMPARI / BLANKA
TÁBLÁZAT / GLOSS

CUBALIBRE TÁBLÁZAT / GLOSS

LORA MDF FÓLIA

MOHITO KERET / GLOSS

VELLA TÁBLÁZAT / GLOSS

SZIMBÓLUM (szélesség) WPO 6/72
[szélesség 60 cm]

WPO 8/72
[szélesség 80 cm]

WPO 9/72
[szélesség 90 cm]

WWPO 6/72
[szélesség 60 cm]

WWPO 8/72
[szélesség 80 cm]

WWPO 9/72
[szélesség 90 cm]

CAMPARI / BLANKA
TÁBLÁZAT / GLOSS

CUBALIBRE TÁBLÁZAT / GLOSS

LORA MDF FÓLIA

MOHITO KERET / GLOSS

VELLA TÁBLÁZAT / GLOSS

SZIMBÓLUM (szélesség) WK 15/72
[szélesség 15 cm]

WK 20/72
[szélesség 20 cm]

WNP 6
[szélesség 60 cm]

WNW 6/72
[szélesség 60 cm]

WOW 6/72
[szélesség 60 cm]

WOW 8/72
[szélesség 80 cm]

WOW 9/72
[szélesség 90 cm]

CAMPARI TÁBLÁZAT / GLOSS

CUBALIBRE TÁBLÁZAT / GLOSS

LORA MDF FÓLIA

MOHITO KERET / GLOSS

VELLA TÁBLÁZAT / GLOSS

BEFEJEZŐ PANELEK

Panel

CAMPARI / BLANKA
TÁBLÁZAT / GLOSS

CUBALIBRE TÁBLÁZAT / GLOSS

LORA MDF FÓLIA

MOHITO KERET / GLOSS

VELLA TÁBLÁZAT / GLOSS

W4 / 1080 W45 / 1080 W60 / 1080
[szélesség40cm] *** [width45cm]*** [width60cm]*** 36/58 36/56 36/32 36/30 72/32 72/30 108/30 108/32

50
* A szekrény 16 mm vastag lapból készül, fehér vagy szürke színben;



The technological dimensions of the cabinets may differ slightly from those given in the folder.

This offer is not an offer within the meaning of the Civil Code.
The manufacturer reserves the right to make structural modifications to the offered furniture models, with no changes in their general nature. The colors of 
themodules may actually slightly differ from the one presented in the folder.
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Vevőszolgálat:

info@mebexbutor.hu

tel.: +36 70 655 4861 HU
e-mail:

Mebex Kft




