
Wyprzeda¿ ekspozycji 2015

Kuchnia Kaszëbe 

Wymiary ca³kowite kuchni: 3920 mm + 1200 mm + 1740 mm.

Kolor frontów: szafki wisz¹ce i wyspa - d¹b naturalny, fornir i lite drewno
szafki stoj¹ce i coko³y - bia³y po³ysk, uchwyty frezowane. 

 
Korpusy bia³e - z odpornej na zarysowania p³yty melaminowanej

Klasyczne okucia z czarnej stali, okucia Blum, oœwietlenie LED, szuflady Blum Antaro bia³e i szare,

Szafki Górne L->P.

1.Witryna otwarta, dwie szklane pó³ki, wewnêtrzne oœwietlenie LED. 900x980x340mm

      2.  Szafka z zamkiem, dwie pó³ki 500x980x340 mm.

      3.  Witryna otwarta, wewn¹trz szklane pó³ki, oraz oœwietlenie LED 550X980x340 mm.

Szafki Dolne L->P.

 1.  Szafka z trzema szufladami, w tym jedna wewnêtrzna 600x825x580 mm.
     

2.  Szafka z trzema szufladami, w tym jedna wewnêtrzna 600x825x580 mm.
    

 3.  Szafka pod p³ytê kuchenn¹, z trzema szufladami,w tym jedna wewnêtrzna, 
w górnej szufladzie dêbowa stolnica, 900x825x580 mm.

      
4. Szafka z trzema szufladami, w tym jedna wewnêtrzna  600x825x580 mm.

      
5. Szafka pod zlewozmywak np.: System Ceram Mera 60U  ( dostêpny egzemplarz z ekspozycji ), 

szuflada z przeznaczeniem na sortowniki do œmieci.
      

6. Front zmywarki 600 mm np..: Whirpool ADG 8921 ( dostêpny egzemplarz z ekspozycji ).
 

Blat: 

              Granit naturalny, czarny gr. 30 mm, sk³ada siê z dwóch elementów o wymiarach:

1.  2420x593 mm z wyciêciem pod p³ytê ceramiczn¹ o wymiarach 840x480 mm

      2. 1800x593 mm z wyciêciem pod zlewozmywak 518x383 D³ugoœæ ca³kowita blatu 3920 mm.
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Cena internetowa - 14.219*          Cena z monta¿em - 15.999**

*cena loco silvan, bez projektu, transportu, monta¿u i urz¹dzeñ agd             ** w cenie projekt, transport i monta¿ - do 30 km, bez urz¹dzeñ agd

W niektórych przypadkach istnieje mo¿liwoœæ wykonania dodatkowych mebli do istniej¹cych zestawów. Produkty te objête s¹ wyj¹tkowym rabatem -20% 

Wartoœæ zestawu przed rabatem - 31.599 z³

-55%



Wyprzeda¿ ekspozycji 2015

Kuchnia Kaszëbe 

Zabudowa wysoka: 

Pierwszy pion.
      1.  Szafka wysoka lodówkowa ( w cokole dolnym kratka wentylacyjna ) 600x1920x585 mm, 

drzwiczki dzielone górne h=1105 mm i dolne h=710 mm.

Drugi pion.
      2.  Szafka z frontem uchylnym Blum Aventos 600x270x585 mm

      
3.  Szafka na mikrofalówkê do zabudowy 600x380x585 mm 

np.: Kuchenka mikrofalowa Samsung FG 87 SUST ( dostêpny egzemplarz  z ekspozycji ).
      

4.  Szafka na piekarnik do zabudowy 600x585x585 mm np.: Samsung NV6786BNESR NEO
( dostêpny egzemplarz z ekspozycji ).

     
 5.  Szafka z dwoma wewnêtrznymi szufladami Blum Antaro.

Wyspa:

      1.  Dêbowe szafki i podwy¿szenie nad blatem o wymiarach szer. 1740 g³. 856, wys.1088 mm. 

Granitowy, czarny blat roboczy o gruboœci 30 mm na wysokoœci 870 mm. 

Czêœæ dolna wyspy to 3 szafki z frontami z naturalnego dêbu, oraz bia³ymi korpusami,  
 400x830 mm, 500x830 mm, 400x830 mm.

Projekt: Stanis³awa Plewako
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