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Bine aţi venit
în lumea bucătăriilor
Bucătăria. Una din cele mai importante încăperi din casă. Vatra casei şi laboratorul plin de
gusturi. Locul de muncă şi de întâlniri. Aici veţi găsi toate lucrurile de care aveţi nevoie pentru
proiectarea propriei bucătării. Veţi putea alege stilul, materialele şi culorile. Veţi cunoaşte cele
mai noi trenduri şi veţi descoperi farmecul atemporal al tradiţiei. Veţi putea alege blaturile, mânerele, şi veţi putea arunca o privire în interiorul dulapurilor. Veţi putea alege dintr-o gamă largă,
acordând o deosebită atenţie celui mai mic detaliu. Te vom ajuta să nu te pierzi.
Bine aţi venit în lumea bucătăriilor la comandă Black Red White.
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Cum va arăta
bucătătria D-voastră...
Bucătăria reprezintă inima casei.
Amenajarea acesteia reprezintă
una dintre cele mai importante
probleme care trebuie soluţionată
atunci când ne ocupăm de
aranjamentul propriei case,
deoarece, mobilierul de bucătărie
nu poate fi schimbat atât de uşor
ca mobilierul din celelalte încăperi.
Împreună cu noi aveţi posibilitatea
de a proiecta şi de a construi
bucătăria viselor D-voastră. Dar
munca cea mai importantă trebuie
să o realizaţi D-voastră – împreună
cu persoanele cele mai apropiate.
Trebuie să răspundeţi la 5 întrebări...

[27] Koronatus XXVII_mesteacăn orange

Înainte de a o cumpăra verificaţi

Cum va arăta bucătăria D-voastră...

34th park avenue_arin auriu

38th elysee avenue_cenuşiu lucios

bucătăria d-voastră...

Mare sau mică?
Măsuraţi încăperea în care veţi organiza bucătăria. Imaginaţi-vă că vă mişcaţi într-o astfel de bucătărie, încercaţi să desenaţi pe podea în mărime naturală, mobilierul care aţi dori să se găsească în bucătăria D-voastră. După ce aţi desenat, mişcaţi-vă prin această bucătărie – în acest fel veţi putea determina cu exactitate
locul cel mai bun pentru realizarea unor anume munci care vor fi realizate în această încăpere. Însemnaţi
toate racordurile tehnice – nu toate pot fi realizate conform ideilor D-voastră, se poate întâmpla ca D-voastră să trebuiască să vă adaptaţi ideile în funcţie de aceste racorduri.
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gătiţi...

Zi de zi sau numai în week-end?
Gătiţi des sau numai încălziţi semipreparatele? Faceţi
cumpărături zilnic sau realizaţi "achiziţii" mari din când
în când? Mâncaţi în bucătărie sau încercaţi să evitaţi
acest lucru? Spălaţi vasele după fiecare masă pregătită
sau realizaţi acest lucru numai atunci când se adună o
cantitate mai mare de vase de spălat? La aceste întrebări nu există răspunsuri corecte pentru toată lumea.
Cu toate acestea răspunsul la aceste întrebări ne va
permite să constatăm dacă în bucătăria D-voastră se
vor găsi multe dulapuri spaţioase sau dimpotrivă mai
multe blaturi confortabile. Bucătăria D-voastră trebuie
să fie perfect adaptată nevoilor D-voastră.

37th savana avenue_heban ammara lucios

81st diona street_wenge

Înainte de a o cumpăra verificaţi

[16] Diadema XVI_nuc închis

Cum va arăta bucătăria D-voastră...

aveţi nevoie de...

Cu insulă, sau poate
cu sufragerie?
Cunoscându-vă propriile nevoi puteţi proiecta bucătăria în modul cel mai corespunzător. Doriţi ca bucătăria să fie închisă sau dimpotrivă deschisă către camera de
zi? Puteţi proiecta o insulă a muncii sau vă puteţi decide asupra unei mese pentru
sufragerie, pentru care nu există loc în altă încăpere a casei. Puteţi planifica blaturi
care se vor întinde de-a lungul tuturor pereţilor sau puteţi renunţa la o parte din
acestea în favoarea unui dulap-cămară mai încăpător. Priviţi, lăsaţi-vă inspirat de
soluţiile deja verificate.

38th elysee avenue_alb lucios / 37th savana avenue_heban yoruba
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în stilul d-voastră...

Clasică sau modernă?
Gustul D-voastră este unicul factor determinant în ceea ce priveşte designul bucătăriei
D-voastră. Puteţi să vă decideţi la – întotdeauna modern – mobilierul clasic, sau puteţi să căutaţi ceea ce este nou. Puteţi admira culoarea şi textura lemnului natural, sau
puteţi întinde paleta de culori şi apoi să asamblaţi la alegere culorile fronturilor. Puteţi
căuta căldura plăcută, dar vă puteţi bucura, de asemenea, de estetica care provine de
la arta contemporană. Orice idee este acceptabilă - este important ca aceasta să fie în
conformitate cu personalitatea D-voastră.

38th elysee avenue_verde măsliniu_lucios

[2] Două noroace_larice_ deschis patinat

Înainte de a o cumpăra verificaţi

Cum va arăta bucătăria D-voastră...

41st milk street_vanilie

87th smooth street_alb lucios

dispozitive...

Liber stătătoare
sau pentru încorporare?
Bucătăriile contemporane sunt echipate într-o mulţime de dispozitive. Acestea pot să rămână dosite, ascunse în spatele fronturilor mobilierului, dar pot,
de asemenea, datorită formelor atractive, să reprezinte o parte a compoziţiei
bucătăriei. Mult depinde de obiceiurile şi preferinţele D-voastră. Dispozitivele
sunt esenţiale în bucătărie – felul în care le veţi expune depinde numai de
D-voastră. Fiecare soluţie are avantajele sale. Analizaţi cu atenţie fiecare dintre
ele şi alegeţi soluţia perfectă, care va determina aspectul final al bucătăriei
D-voastră.
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bucătării

Capital

pag. 8-37
standard mai ridicat al contemporaneităţii
Designul modern şi materialele de înaltă calitate – reprezintă întregul mister al bucătăriei Capital. Fronturile mobilierului sunt
realizate din lemn sau sunt furniruite cu furnir natural într-una din cele 21 de culori. De asemenea, puteţi alege dintre cele 16
culori ale lacurilor, finisate cu luciu înalt sau mat. Disponibilitatea a 3 tipuri de sticlă face posibilă proiectarea vitrinelor, iar gama
largă de dulapuri permite crearea unui sistem de mobilier de bucătărie la alegere. Datorită posibilităţii de alegere a mânerelor şi
blaturilor, bucătăria D-voastră poate fi cu adevărat un interior individual.

Bucătării moderne

37th savana avenue_heban makasar lucios

CAPITAL
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38th elysee avenue_lucios de culoarea muştarului / lucios negru

Dulapuri înalte de bucătărie foarte încăpătoare
Peretele cu fronturi cuprinde printre altele: frigiderul şi cuptorul care este montat la înălţime. O soluţie convenabilă pentru dulapurile înalte este folosirea sertarelor Tandembox.
Ascunse în spatele fronturilor "normale" nu ruinează liniile de diviziune, sunt încăpătoare şi
foarte practice în ceea ce priveşte utilizarea.

De jur - împrejurul insulei de bucătărie
În blatul insulei de bucătărie sunt montate chiuveta şi plita
electrică. Acesta reprezintă locul de pregătire a mâncărurilor
cu acces din orice parte. Datorită acestui fel de localizare a
insulei de bucătărie la prepararea mâncărurilor poate să ia parte
întreaga familie.

Bucătării moderne

CAPITAL
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Bucătăria colorată
Gama largă de lacuri ale bucătăriei Elysee permite crearea unor
combinaţii de culori la libera alegere. Cuplarea îndrăzneaţă a culorii
muştarului cu cea neagră se bazează pe contrastul care este în prezent
foarte modern. Încercaţi, nu veţi regreta!
Mai multe fronturi din colecţia Capital veţi vedea la pag. 172-173.

Confort şi simplitate
Bucătăria este compusă din două părţi funcţionale.
Construcţia de pe perete reprezintă depozitul în care
încap dispozitivele, echipamentul şi cămara. Blatul
insulei de bucătărie reprezintă locul de muncă, iar
datorită numărului mare de sertare totul este întotdeauna "la îndemână".

Pentru bucătăria D-voastră
echipamentul sertarelor

Alegeţi culoarea bucătăriei D-voastră

suport pentru farfurii
suporturi pentru
cuţite
Mai multe informaţii despre sertare veţi obţine la pag. 188-189.
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38th elysee avenue_cenuşiu lucios

Alegeţi culoarea bucătăriei D-voastră

Împărţire comodă
Set de sertare – sertar scund pentru tacâmuri şi mărunţişuri şi două sertare înalte pentru cratiţe, recipiente cu
alimente sau seturi de vase – reprezintă soluţia optimă
nu numai sub plita electrică.

Bucătării moderne

CAPITAL

 Perete din dulapuri
Fronturile lăcuite cu lac de culoare gri sobru, creează o suprafaţă
uniformă. Cuptorul care este amplasat la înălţime este foarte confortabil în deservire - acest lucru va fi apreciat de către persoanele care
pregătesc prăjituri foarte des.

Capacitate
gândită foarte bine
Dacă apreciaţi simplitatea şi funcţionalitatea – atunci această
bucătărie este perfectă pentru D-voastră. În dulapurile înalte
foarte încăpătoare care sunt amplasate pe toată lungimea
şi înălţimea peretelui va încăpea tot ce este necesar şi indispensabil în bucătărie. Sub blatul de lucru – set de sertare şi
dulapuri. Datorită faptului că acest mobilier este foarte încăpător, dulapurile suspendate pot fi mai mici, având în primul
rând rol decorativ în întreaga compoziţie.

Pentru bucătăria D-voastră
Hota Saturno Vetro

Numai două dulapuri
Numărul mic de dulapuri suspendate
reprezintă rezultatul analizei nevoilor.
Montaţi atât mobilier cât este strict
necesar pentru amplasarea lucrurilor
indispensabile.

Mai multe informaţii despre hote veţi obţine la pag. 196-197.
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38 th elysee avenue

Rafturi deschise
Rafturile deschise sunt întotdeauna un
element decorativ. Totuşi, aceste rafturi necesită un concept clar cu privire la utilizare.

bu c ătă rii 20 11

Fără mânere
Pentru a deschide fronturile care nu au mânere trebuie
doar să le apăsaţi. Datorită acestei soluţii forma mobilei de
bucătărie este modernă, iar fronturile fără mânere devin
mult mai sigure pentru copii mici.

Bucătării moderne

CAPITAL

Chiuvetă ascunsă
Chiuveta care este instalată în nişa din perete este mult mai puţin vizibilă din camera de zi. Culoarea închisă a pereţilor face legătura cu rafturile
deschise ale insulei şi face ca nişa să fie mult mai decorativă.

Funcţional şi estetic
Fronturile lăcuite sunt în contrast cu AEG negru, pereţii,
blatul şi nişele. Acest contrast construieşte stilul întregului interior. Datorită paletei largi de culori puteţi crea
compoziţii coloristice decorative. Mărimea construcţiei
o puteţi utiliza mult mai bine, folosind sistemele de
organizare a dulapurilor, care se găseşte în oferta noastră.

38th elysee avenue_verde măsliniu_lucios

Alegeţi culoarea bucătăriei D-voastră

Pentru bucătăria D-voastră
un singur coş de guno

Mai multe informaţii despre organizarea dulapurilor veţi obţine la pag. 194-195.
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38 th elysee avenue
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Peninsula de bucătărie
Peninsula de bucătărie posedă caracteristicile funcţionale ale insulei de bucătărie – permit deservirea din trei părţi, şi de
asemenea, reprezintă graniţa dintre încăperi. În această bucătărie, pe fragmentul construcţiei de bucătărie care iese în
afară, peninsula, a fost instalată plita electrică şi sertarele late Tandembox, care suportă greutăţi însemnate.

Bucătării moderne

CAPITAL

38th elysee avenue_grafit lucios

Alegeţi culoarea bucătăriei D-voastră

Culoare îndrăzneaţă
Paleta de culori a lacurilor pentru bucătăria Elysee
cuprinde 16 culori. Fiecare front poate fi finisat
mat sau cu luciu înalt.

Mai multe fronturi din colecţia Capital veţi vedea la pag. 172-173.
38th elysee avenue_roşu lucios / lucios negru
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38th elysee avenue_vineţiu lucios

Postament înalt
În oferta de bază sunt accesibile elemente de postament
cu o înălţime de 10 cm. În acest caz acestea au fost ridicate
până la 15 cm, ceea ce se compune perfect cu caracterul
modern al bucătăriei prezentate.

Mânere duble
Sertarele late sunt echipate cu o perche de mânere, fapt care
facilitează deschiderea acestora în cazul unei supraîncărcări.
Mai multe tipuri de mânere veţi găsi la pag. 198-199.

Bucătării moderne

CAPITAL

19

Blat lat
Datorită blatului de lângă plita electrică obţineţi o suprafaţă suplimentară pentru vase sau pentru setul de recipiente pentru condimente. Acest
tip de soluţii este accesibil datorită blaturilor cu o lăţime de 1200 mm,
care se găsesc în oferta bucătăriilor Black Red White.

Pentru bucătăria
D-voastră
blaturi

granit royal

gresie

Alegeţi culoarea bucătăriei D-voastră

 Mai multe informaţii despre blaturi
veţi obţine la pag. 200-201.

albă XXL
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38 th elysee avenue / 37 th savana avenue

38th elysee avenue_alb lucios / 37th savana avenue_heban yoruba

Alegeţi culoarea
bucătăriei D-voastră

Mânere din aluminiu
Mânerele lungi moderne sunt perfecte
pentru caracterul modern al fronturilor
Savana şi Elysee.
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Bucătării moderne

CAPITAL

Sertar înalt
Amplasarea fronturilor dă impresia unui dulap cu numai un sertar scund, dar frontul înalt ascunde două sertare suplimentare. Aceasta nu este numai o soluţie estetică, ci şi una care permite accesul în interiorul elementului de mobilier
adânc. Priviţi cu atenţie pereţii Boxside care ridică laturile sertarelor şi datorită cărora puteţi păstra în siguranţă obiectele mai înalte.

Insula de bucătărie
plină de contraste
Întregul ansamblu al mobilierului a fost evident împărţit
în trei părţi – dulapuri înalte în care putem amplasa frigiderul, cuptorul şi expresorul pentru cafea, blatul de lucru
lung şi insula cu plita electrică. Observaţi uşurinţa cu care
pot fi combinate fronturile elementelor de mobilier ale
diferitelor linii. Datorită faptului că modulele se repetă şi
pot fi potrivite elementele accesoriilor, bucătăriile Black
Red White oferă posibilităţi nelimitate în ceea ce priveşte
crearea unor compoziţii proprii unice.
 Mai multe fronturi din colecţia Capital
veţi vedea la pag. 172-173.

Alegeţi culoarea bucătăriei D-voastră

În construcţie înaltă
Şi aici vom găsi loc pentru sertare. Datorită acestora ai acces
liber la interiorul dulapului de bucătărie înalt şi vezi perfect tot
ceea ce cuprinde. Veţi ajunge cu uşurinţă la toate lucrurile de
care aveţi nevoie fără a fi nevoie să mişcaţi nici un lucru.
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37 th savana avenue

Alta decât de obicei
Modulul dulapurilor închise la culoare nu atinge pardoseala. Datorită acestui fapt
mobilerul pare a fi mai uşor şi devine fondul intrigant al locului de servire a mesei.
Principalele module de dulapuri din colecţia Capital le puteţi vedea la pag. 180-181
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Alegeţi culoarea bucătăriei D-voastră

Bucătării moderne

CAPITAL

37th savana avenue_heban ammara lucios

Deschidere confortabilă
Accesul la dulapurile suspendate este înlesnit de fronturile care sunt
ridicate. Ele sunt nu numai confortabile, dar de asemenea se încadrează
în tendinţa modernă de a scoate în evidenţă liniile orizontale în cazul
construcţiei bază pentru mobilier.

Exoticul la modă
Lacul cu luciu înalt scoate în evidenţă ceea ce în prezent este
cel mai modern – fronturile închise la culoare cu nervuri vizibile, dungate. Amplasarea fronturilor combinată cu plintele
mânerelor interacţionează suplimentar cu nervurile orizontale ale furnirului exotic. Acest mobilier reprezintă nu numai
elementul decorativ al bucătăriei ci şi al salonului deschis spre
bucătărie.
Lucios sau mat
Schimbarea mânerelor sau a modului de finisare a fronturilor modifică în
totalitate aspectul bucătăriei. Fronturile Savana pot fi vopsite cu lac mat
sau lac cu luciu înalt.
Mai multe fronturi din colecţia Capital veţi vedea pe pag. 172-173.

Mânere de tip plintă
Pot fi folosite atât pentru sertare cât şi pentru fronturile înclinabile. Contrastând
cu fronturile închise la culoare subliniază suplimentar liniile de diviziune.
Mai multe tipuri de mânere veţi găsi la pag. 198-199.
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37 th savana avenue
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37th savana avenue_frasin natural

Bucătării moderne

CAPITAL

25

Estetica minimalismului
Rafturile deschise, care completează construcţia
superioară, dezintegrează monolitul fronturilor oferind lejeritate vizuală întregului. Un rol asemănător îl
au dispozitivele AEG de culoare inox. Aici pe primul
loc se găseşte minimalismul estetic – în spatele fronturilor dulapurilor se ascunde viaţa de zi cu zi.

Alegeţi culoarea bucătăriei D-voastră

Mânere mobilă
Pe fondul suprafeţelor mari şi deschise la culoare ale fronturilor, mânerele
mici sunt aproape invizibile. Coloristic sunt asemănătoare dispozitivelor
AEG, iar din punctul de vedere al formei sunt asemănătoare fronturilor.

26

37 th savana avenue
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În primul rând confortul
Aceste elemente de mobilier conţin tot ceea la ce ne putem aştepta de la o bucătărie confortabilă. În dulapurile înalte putem încastra perfect dispozitivele AEG cât şi o cămară pe care o vom avea în permanenţă la îndemână. Blatul lung de lucru asigură destul de mult loc pentru
o muncă confortabilă, iar sertarele late de diferite înălţimi permit aranjarea tuturor accesoriilor de bucătărie şi accesul uşor la acestea.

Bucătării moderne

CAPITAL

27

37th savana avenue_heban ammara

Alegeţi culoarea bucătăriei
D-voastră

Dulapuri late
Lăţimea dulapurilor suspendate o puteţi alege potrivindu-le cu dulapurile de jos
Acest lucru permite crearea unor compoziţii ordonate, simetrice.
 Principalele module de dulapuri din colecţia Capital
le puteţi vedea la pag. 180-181.
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36 th norde avenue
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36th norde avenue_stejar de culoarea nisipului

Mai multă libertate
Nu există nici un fel de exagerare când spunem că mobilierul de bucătărie
Black Red White permite crearea unui număr nedefint de compoziţii. Împărţirea bucătăriei în două spaţii diferite? De ce nu? Blat cu rol de masă pentru mic
dejun? Dulapurile suspendate cu lăţimi diferite? Toate acestea sunt posibile.
Aranjaţi-vă bucătăria personal sau folosiţi sfaturile experţilor noştri. Nu vă
limitaţi imaginaţia!

Bucătării moderne

Trei în unul
Blatul scos în exterior crează o peninsulă care
îmbină funcţia de blat de lucru şi masa pentru
micul dejun. Lipsa dulapurilor de jos sub blat
reprezintă o idee interesantă pentru interioarele
individualizate.

Alegeţi culoarea bucătăriei
D-voastră

CAPITAL

Hota de sub dulapul suspendat
Dacă nu vă face plăcere să priviţi la dispozitivele
AEG puteţi alege hota care va fi montată sub dulapul suspendat. Suplimentar veţi obţine un dulap cu
o capacitate mai mică.
 Mai multe informaţii despre hote veţi obţine la
pag. 196-197.
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36 th norde avenue

36th norde avenue_stejar wenge
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Blat solid
Blatul este, de asemenea, folosit pentru finisarea
părţii laterale a insulei de bucătărie. Muchiile
acestuia au fost protejate cu ajutorul profilului
SSV, care este foarte rezistent la deteriorări. Partea
laterală a insulei de bucătărie se îmbină aproape
invizibil cu blatul de lucru.

Bucătării moderne

CAPITAL

Deschidere confortabilă
Fronturile late se deschid în sus prin înclinare datorită servomotorului Aventos. Acest mod de deschidere permite
accesul liber în interiorul dulapurilor suspendate şi totodată, permite atingerea mânerului fără a fi nevoie să ne
urcăm pe taburet.

În primul rând: funcţionalitate
În bucătărie trebuie să folosim fiecare loc accesibil. Direct pe blat putem să amplasăm
dulapuri înalte cu jaluzele rulou, care permit accesul uşor în interiorul acestora. Pentru a putea profita pe deplin de posibilităţile mobilierului, acordaţi o deosebită atenţie
noutăţilor tehnice, aşa cum ar fi servomotoarele pentru dulapurile suspendate sau sistemele accesibile pentru deschiderea sertarelor. Luaţi la cunoştinţă întreaga ofertă a
bucătăriilor Black Red White, treceţi în revistă ceea ce nu este vizibil la prima vedere.
Jaluzele rulou din aluminiu
Datorită jaluzelelor rulou nu trebuie, să debarasezi tot ce e împrejurul dulapului, de fiecare dată
când doreşti să iei ceva din interiorul acestuia.

Alegeţi culoarea bucătăriei D-voastră

Fiţi atenţi la sertare
Sertarul adânc permite păstrarea veselei şi a
cratiţelor şi permite accesul uşor la acestea.
Mai multe informaţii despre sertare veţi
obţine la pag. 188-189.
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Toate lucrurile sunt la locul lor.
Chiar şi într-o bucătărie mică trebuie să se găsească loc pentru frigider, chiuvetă şi plita electrică. Proiectarea corectă a bucătăriei este modul
perfect pentru menţinerea curăţeniei. Alegeţi mărimea dispozitivelor în funcţie de nevoile D-voastră şi posibilităţile spaţiale. În acest caz vă va
ajuta mobilierul nostru – veţi găsi loc pentru tot ceea ce doriţi, iar sertarele Tandembox suportă greutăţi chiar şi până la 50 de kg.

Bucătării moderne

CAPITAL
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36th avenue_cireş

Culoarea bucătăriei D-voastră

Ordine şi curăţenie
Sistemul intern Orga-line organizează
conţinutul sertarului. Datorită acestui
sistem veţi menţine ordine perfectă la
locul de muncă.
 Mai multe informaţii despre sertare veţi
obţine pe pag. 188-189.
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Dispozitive într-o bucătărie mică
Este bine să avem un frigider mare – din păcatre uneori trebuie să ne mulţumim cu
unul mai mic pentru a obţine un spaţiu suplimentar. Dulapurile bucătăriei Capital
sunt adaptate pentru diferite gabarite ale dispozitivelor AEG.

Nu numai blatul
Blaturile Black Red White pot fi folosite, de asemenea, ca
şi carcasă decorativă a peretelui lateral al elementului
de mobilier. În acest mod puteţi diferenţia insula sau
peninsula de bucătărie de restul construcţiei.

Bucătării moderne

CAPITAL

Vederea din salon
Frumuseţea mobilierului combinată cu un proiect bun fac, ca bucătăria
să devină elementul de ornament al casei. Elementul acestei bucătării
care atrage atenţia, este blatul care contrastează cu culoarea mobilierului. Linia acestuia subliniază forma bucătăriei deschise.

Eleganţă
într-un format mic
Această bucătărie mică poate deveni elementul
ornamental al salonului D-voastră. Spaţiul deschis
expune peninsula elegantă, care la rândul ei formează rama pentru lemnul de culoare închisă a
fronturilor. Vitrina care este amplasată pe blat, datorită eleganţei frontului din lemn şi a sticlei îngheţate, reprezintă un element decorativ suplimentar.
Hota din oţel, plita pe gaz şi cuptorul cu microunde
incorporat sunt, de asemenea, elemente decorative
care totuşi sunt foarte necesare.
Mai multe informaţii despre blaturi veţi obţine pe pag. 200-201.

Culoarea bucătăriei D-voastră
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Căldură modernă
Modern nu înseamnă rece. Mobilierului de bucătărie modern cu fronturile simple îi oferă căldură nuanţa
de cireş a lemnului. Frumuseţea lemnului în combinaţie cu elementele moderne determină, bucătăria să se
prezintă foarte bine atât într-un interior modern cât şi într-unul clasic.

Bucătării moderne

Sertare cu sticlă
Conţinutul sertarelor nu trebuie
întotdeauna ascuns.

Culoarea bucătăriei D-voastră

CAPITAL

Hota modernă
Hota Mercurio 60 X se compune perfect cu
lemnul şi sticla
 Mai multe informaţii despre hote veţi obţine
la pag. 196-197.
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Liber deschisă
Combinarea liberă a bucătăriei şi a salonului necesită o atenţie desosebită
în ceea ce priveşte aspectul mobilierului de bucătărie. În acest caz bucătăria
trece cursiv spre partea salonului.
În imagine: bucătăria 38th elysee avenue din colecţia Capital.

Între bucătărie şi salon
Bucătăria deschisă către salon astăzi este un lucru evident – atât în casele mari cât şi în apartamentele mici.
Bucătăria deschisă nu este o nevoie, ci rezultatul gusturilor, dorinţa de a împleti între ele activităţile din
bucătărie şi viaţa din casă, necesitatea apropierii cu cei
ai casei şi musafirii.
Această soluţie impune disciplină – în bucătăria deschisă
nu ne putem permite să lăsăm dezordinea pe care o putem
strânge "mai târziu". De asemenea, de multe ori observăm
că este foarte enervantă vecinătatea dispozitivelor gălăgioase şi a mirosurilor din bucătărie. Dar frumuseţea bucătă-

Deschisă spre tradiţie
Bucătăria deschisă este asociată cu stilistica modernă. Bucătăriile tradiţionale, de asemenea, pot deveni elementul ornamental al salonului.
În imagine: bucătăria [2] Două noroace din colecţia Sentima.

riei situate într-un spaţiu mare, deschis este evidentă. Combinarea acesteia cu salonul creează posibilităţi estetice noi.
Bucătăriile deschise sunt mult mai pline de libertate şi mult
mai interesante ca formă. Apropierea vizuală a spaţiilor
reprezentative determină acordarea unei mai mari importanţe decât în cazul bucătăriilor care se găsesc în spatele
uşilor închise.

Înainte de a o cumpăra verificaţi

Între bucătărie şi salon...

Bucătăria în salon
Construcţia înaltă reprezintă centrul funcţionalităţii interiorului. Dulapurile cu rafturi pot
fi folositoare atât în bucătărie cât şi în cameră,
pentru a plasa pe ele vase de bucătărie sau
mărunţişurile din salon.
În imagine: bucătăria 38th elysee avenue din
colecţia Capital.

Când lipseşte spaţiu
Bucătăria deschisă pare a fi parte integrală
a salonului Aceasta este o idee pentru un
interior mic – masa lungă poate fi în egală
măsură masă în sufragerie cât şi blat de lucru.
În imagine: bucătăria 83rd telesto street din
colecţia Traffic.
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Ornament funcţional
Peninsula ajurată intră în salon – are, de asemenea, funcţia de masă în sufragerie. modalităţi.
Consideraţi că aceste idei pot fi inspiraţii.
În imagine: bucătăria 83rd telesto street din colecţia Traffic.

Câteva soluţii
Acelaşi spaţiu al bucătăriei şi salonului aranjat în mai multe feluri.
Consideraţi că aceste idei pot fi inspiraţii.

În spatele peretelui
Frigiderul şi dulapul înalt
cu cuptor incorporat
reprezintă graniţa dintre
bucătărie şi salon

Cu insulă
Insula de bucătărie din
centru spaţiului deschis,
Frigiderul şi cuptorul
incluse în spaţiul de lucru
principal.

Graniţa dintre diferite spaţii stimulează creativitatea şi ne inspiră în căutarea
unor soluţii originale. Sufrageria poate separa şi uni încăperile – masa reprezentativă, extinsă ocazional plus un set de scaune. Dacă dorim, cel puţin parţial, să ascundem bucătăria, putem să ne decidem asupra construcţiei unui
perete uşor care poate fi de exemplu "punctul de sprijin" al mobilierului înalt
Deschisă
Spaţiul de lucru de bază din bucătărie. Graniţa dintre spaţii poate fi sub forma unei insule sau peninsule,
minimal al bucătăriei
care va fi locul de lucru, care de multe ori este combinată cu funcţia mesei din
deschise.
sufragerie sau a unui bar cu tabureţi înalţi.

Peretele salonului
Bucătăria ocupă peretele liber al salonului – activitatea în această
bucătărie însemnă participarea totală la viaţa familiară.
În imagine: bucătăria 80th frame street din colecţia Traffic.

Două în una
Insula-bar are un blat mai ridicat unde pot fi amplasaţi tabureţi înalţi. Întregul sistem nu
îşi pierde funcţia de bucătărie – blatul de lucru lat cu plita electrică este foarte practic.
În imagine: bucătăria 80th frame street din colecţia Traffic.

Înainte de a o cumpăra verificaţi

Cel mai bun loc
Insula de bucătărie este locul cel mai bun pentru instalarea plitei electrice. Blatul
lat ne va permite să ţinem totul "la îndemână", iar accesul uşor face ca pregătirea
mâncărurilor să devină o plăcere pentru mai multe persoane ...
În imagine: bucătăria 36th avenue din colecţia Capital.

Insule şi peninsule de
bucătărie
Insula sau peninsula este în primul rând un element de lucru al construcţiei
bază pentru mobilierul de bucătărie, dar nu este lipsit de funcţii decorative. De
regulă este un blat suplimentar, unde de cele mai multe ori este montată plita
electrică deasupra căreia se găseşte hota, şi uneori chiuveta cu baterie decorativă. Câteodată insulele îndeplinesc alte funcţii, de exemplu de bar înalt cu
acces din partea salonului.

În doi
Insula asigură acces liber la blat precum şi la plita electrică, făcând posibilă pregătirea în
comun a mâncărurilor.
În imagine: bucătăria 81st dioda street din colecţia Traffic.

Insule şi peninsule de bucătărie...
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87th smooth street_stejar pieptănat / vanilie închisă la culoare

Bucătării moderne

TRAFFIC

Bucătării

TRAFFIC

pag. 42-89

economia contemporană

Traffic este propunerea pentru cei, care apreciază calitatea la un preţ accesibil. Design-ul modern care
are ca bază trendurile actuale, este acum accesibil pentru toţi. Cele peste 60 culori, 13 tipuri de fronturi
îndeplinesc chiar şi cele mai neobişnuite dorinţe. În această colecţie sunt accesibile şi vitrine, rame din
aluminiu, plite şi picioruşe decorative. Joacă-te cu forma şi experimentează culorile.
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Spaţiul utilizat
În spaţiul de sub cuptor se pot păstra accesorii
de bucătărie plate, aşa cum ar fi formele pentru
coacerea prăjiturilor sau fundurile pentru tăiat.

Alegeţi culoarea bucătăriei
D-voastră

Bucătării moderne

TRAFFIC

Mai multe fronturi din colecţia Traffic veţi vedea la pag. 174-175.

Prima bucătărie
Aceasta poate fi prima D-voastră bucătărie – dar poate
fi şi bucătăria D-voastră de vis. Design-ul contemporan
al mobilierului a fost combinat cu tehnologia modernă.
Design-ul original al fronturilor lăcuite cu lac cu luciu
ridicat reprezintă o alternativă interesantă pentru fronturile furniruite, şi este disponibil la un preţ destul de
rezonabil.

Pentru bucătăria D-voastră
lampa Sedici TOP
 Mai multe informaţii despre iluminarea blaturilor veţi
găsi la pagina 186-187.

Iluminarea blatului
Lămpile care sunt montate pe partea superioară a dulapului,
iluminează blatul de lucru. Lumina este un element important
într-o bucătărie funcţională.
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Bucătării moderne

TRAFFIC
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Proiectare consecventă
Aspectul bucătăriei D-voastră depinde numai de D-voastră.
Cu aceeaşi uşurinţă puteţi folosi fronturile largi, precum şi
cele înguste, diviziunile verticale care fac ca bucătăria să pară
a fi mai spaţioasă. Datorită unei bogate oferte de dulapuri,
fronturi şi elemente de finisare bucătăriile din colecţia Traffic
reprezintă o culegere de idei interesante pentru fiecare interior.

Mai multe fronturi din colecţia Traffic veţi vedea la pag. 174-175
Fronturi uşoare
Dulapurile închise suspendate sunt fronturi înguste.
Densitatea diviziunilor oferă mobilei lejeritate. Cu
uşurinţă puteţi alege pentru ele mânere simple.

mâner N35A

mâner N38A

Pentru bucătăria D-voastră
mânere
mâner G19

Mai multe tipuri de mânere veţi găsi la pag. 198-199.

Culoarea elementelor de postament
Face legătura cu culorile dulapurilor cu rafturi care se găsesc
lângă bucătărie. Datorită acestui lucru multe tipuri de elemente
incorporate îşi găsesc loc unul lângă altul fără „dezacorduri”
estetice.

Alegeţi culoarea bucătăriei D-voastră
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Alegeţi culoarea bucătăriei D-voastră

Dulap cu front de tip rulou amplasat pe blat
Ruloul, ca element care închide dulapul de bucătărie, arată efectiv şi
este practic. Doar cu o atingere a mâinii permite accesul la conţinutului
dulapului, fără să fie nevoie să dăm la o parte tot ce se găseşte pe blat.
Modulele de bază ale dulapurilor din colecţia Traffic le veţi găsi pe pag. 180-181.

Bucătării moderne

TRAFFIC

Alternativa din sticlă
Dulapurile amplasate pe blat închise cu rulouri din sticlă şi cu rafturi din sticlă iluminate cu LED reprezintă soluţiile moderne într-o bucătărie modernă.

Nimic la vedere
Bucătăria cu fronturi pline nu trebuie să fie monotonă. În acest caz,
rulourile din aluminiu închid trei dulapuri înalte şi se compun armonios cu culorile mânerelor, elementele de postament şi cu plita electrică. Avantajele bucătăriei construite cu ajutorul fronturilor pline
oferă întotdeauna impresia unei curăţenii impecabile.

Mai multe fronturi din colecţia Traffic veţi vedea la pag. 174-175

Mânere lungi de culoarea oţelului striat arată ideal în apropierea dispozitivelor AEG şi subliniază structura fronturilor 84th board street.
De asemenea, reprezintă atributele unui mobilier modern.

49

50

89 th galleo street

bu c ătă rii 20 11

89th galleo street_alb neted / zebrano deschis la culoare

Pe deplin la liberă alegere
Îmbinarea modernă a unei singure culori cu design-ul lemnului
exotic. Datorită îmbinării corespunzătoare ale acestor fronturi
chiar şi o bucătărie mică va obţine o faţadă modernă.

Alegeţi culoarea bucătăriei D-voastră

Bucătării moderne

TRAFFIC
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Diviziuni înguste
Sertarele înguste înseamnă încărcarea mai mică a acestora şi alocarea
precisă a locurilor pentru fiecare dintre accesoriile de bucătărie.

Interior modern
Gândindu-vă la bucătăria proprie puteţi îmbina diferite
culori de fronturi, puteţi să alegeţi blaturile, elementele de postament şi mânerele. Îmbinarea albului cu
laminatele de culoarea lemnului permite distingerea
fragmentelor construcţiei precum şi alegerea liberă a
elementelor decorative în bucătărie. Îmbinarea diferitelor materiale este o calitate caracteristică a interioarelor
proiectate modern.

Pentru bucătăria D-voastră
masa şi sacunele LARGO CLASSIC
Elementele de postament moderne
În oferta Black Red White se găsesc stinghii care sunt
folosite ca elemente de postament şi care sunt accesibile
cu aceleaşi culori ca şi corpurile şi, de asemenea, de
culoare argintie, culoare care în prezent este foarte
modernă.

Mai multe mese şi scaune veţi găsi în catalogul MESE ŞI SCAUNE Black Red White.
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Fronturile din sticlă
Puteţi alege dintre două lăţimi de rame din aluminiu şi
două tipuri de sticlă. Rama îngustă, face că frontul să pară
mai uşor, din punct de vedere vizual.

Alegeţi culoarea bucătăriei D-voastră

Bucătării moderne

TRAFFIC

Sertare practice
Rândul de sus pentru tacâmuri, şerveţele şi mărunţişuri, cel de
jos – pentru cratiţe, vase şi tot ceea ce este mai greu. În sertarele
noastre intră tot ceea ce doriţi.

Superioritatea sticlei
Un rând de dulapuri suspendate finisate cu sticlă, va
schimba bucătăria voastră într-o mini galerie. Fronturile din sticlă vor permite să vedeţi ce se găseşte în
dulap înainte ca acesta să fie deschis.

Interiorul bine plănuit
Plănuind o bucătărie ţineţi minte că, cel mai greu
accesibile sunt dulapurile colţar de jos. Gândiţi-vă cum
le puteţi folosi cel mai bine.

Pentru bucătăria D-voastră
Coş dublu pentru gunoi
 Mai multe informaţii despre organizarea dulapurilor
veţi obţine la pag. 194-195.
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Sertarul sub chiuvetă
Reprezintă o soluţie foarte practică. După
ce îl vom deschide vom vedea cu exactitate
întregul conţinut al dulapului şi pe deasupra
avem acces uşor la acesta.

Alegeţi culoarea bucătăriei D-voastră

Bucătării moderne
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Cu luciu înalt
Linia Traffic oferă o gamă largă de fronturi finisate cu lac cu luciu înalt.
Pentru D-voastră încercăm să fim întotdeauna la zi.

Mai multe fronturi din colecţia Traffic veţi vedea la pag. 174-175

Decorate delicat
Fronturi originale care dau bucătăriei o expresie individuală. Forma şi
mărimea acestor fronturi sunt adaptate la mânere, care sunt accesibile
în aceleaşi culori ca şi fronturile. În această bucătărie până şi culoarea
pereţilor a fost aleasă ţinându-se cont de culoarea fronturilor. Liniile
verticale ale fronturilor sunt subliniate suplimentar de culorile elementelor de postament şi a blaturilor.

Pentru bucătăria D-voastră
organizatorul Tandembox
pentru sertare

În bucătăria mică
Dulapuri înalte utilizează foarte bine suprafaţa bucătăriei
mici. Tavanul coborât acoperă ţeava de ventilare a hotei.

 Mai multe informaţii despre sertare veţi obţine
la pag. 188-189.
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Coşuri pentru gunoi
Datorită mecanismelor extensibile
avem acces uşor la ambele coşuri.
Curat şi igienic.

Ascunse cu dibăcie
Coşul Magic Corner permite utilizarea dulapului care se află într-un loc greu accesibil,
din colţul bucătăriei.

Mai multe informaţii despre organizarea
dulapurilor veţi obţine la pag. 194-195..

Bucătării moderne
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Soluţii clare
Într-o bucătărie bine proiectată fiecare dintre cei ai casei îşi vor găsi un loc
pentru sine. În primul rând este vorba despre suprafaţa unde sunt pregătite mâncărurile, ca şi discuţiile la o cafea sau pahar cu vin, timpul petrecut
împreună, precum şi relaxarea. Precizarea nevoilor familiei va permite aranjarea adecavată a interiorului.

Alegeţi culoarea bucătăriei D-voastră

O clipă de relaxare
Aşteptând să se facă friptura avem destul timp
pentru a citi o carte bună într-un loc confortabil.
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Alegeţi culoarea bucătăriei D-voastră

Bucătării moderne
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Soluţii moderne
Datorită utilizării servomotoarelor Aventos două fronturi sunt deschise printr
-o singură mişcare. Acces rapid în interiorul întregului dulap.

Frumuseţea culorilor închise
Bucătărie cu mobilier de culoare închisă pe fondul pereţilor de culoare
închisă – această bucătărie este un element important care creează un
caracter romantic într-o încăpere deschisă, în care funcţiile bucătăriei şi
ale salonului se împletesc între ele. Acest lucru este subliniat de elementele decorative delicate şi iluminarea corespunzătoare. Echipată într-un
fotoliu moale tipic pentru birou, bucătăria poate deveni de asemenea,
un loc de muncă.

Contemporaneitate şi tradiţie
Mobila contemporană se prezintă foarte
bine chiar şi în interioarele elegante,
decorate.

Pentru bucătăria D-voastră
masa şi scaune RE_SET

Mai multe mese şi scaune veţi găsi în catalogul MESE ŞI SCAUNE Black Red White.
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Totul sub control
Oferta largă de diferite dulapuri şi sertare pentru completare la
libera alegere, permite crearea propriilor aranjamente adaptate
pentru locul şi necesităţile individuale.
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Iluminarea blatului
Iluminatul selectat în mod corespunzător va spori foarte mult confortul de lucru şi va crea o atmosferă confortabilă.
Mai multe informaţii despre iluminarea blaturilor veţi obţine la pag. 186-187.

Bucătării moderne
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Toate lucrurile sunt la locul lor
Sistemul Orga-line vă permite menţinerea ordinii perfecte şi păstrează totul la locul său. Datorită împărţirii, sertarele se pot adapta la
nevoile D-voastră.
87th smooth street_teak / bej

Mai multe informaţii despre sertare veţi obţine la pag. 188-189.

Metraj mic?
Chiar şi o bucătărie mică poate fi funcţională şi confortabilă pentru utilizarea de zi cu zi. Este de ajuns dacă vă
veţi ocupa de o bună organizare a locurilor de muncă
pe blat şi utilizarea bună a interiorului elementelor de
mobilier. În locul dulapurilor tradiţionale se dovedesc
a fi excelente sertarele adânci, în care încap toate accesoriile din bucătărie.

Alegeţi culoarea bucătăriei D-voastră
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Cuier de tip bară reling
Instalat pe partea laterală a mobilierului permite
agăţarea obiectelor necesare în bucătărie şi nu ne
împiedică cu nimic atunci când dorim să deschidem
fronturile.

Alegeţi culoarea bucătăriei D-voastră

Bucătării moderne

TRAFFIC

Peninsula de bucătărie limitatoare
Scoaterea unui element din mobilierul bucătăriei spre salon nu este doar o modalitate de a mări bucătăria. În funcţie de modul
în care este organizat mobilierul de sub blat, acesta poate deveni un dulap accesibil dinspre sufragerie sau un bar, dacă vă decideţi să păstraţi spaţiu liber pentru picioare. Totuşi întotdeauna blatul stabileşte limitele de spaţiu ale bucătăriei.
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Bucătării moderne

TRAFFIC

Dulapuri foarte încăpătoare
În aceste dulapuri încap o sută şi încă o cană. Datorită dulapurilor cu jaluzele de tip rulou poate
fi rapid şi eficient ascus conţinutul acestora, în plus oferă o eleganţă suplimentară locului din
bucătărie de tip birou. Verificaţi personal posibilităţile acestora în bucătăria D-voastră.
Alegeţi culoarea bucătăriei D-voastră

Bucătăria în birou
Uneori este utilă, dar de multe ori este pur şi simplu indispensabilă.
Bucătăria dintr-un birou nu ar trebui să semene cu aceea de acasă
pentru că rolul ei este complet diferit. Cafea, ceai, sau încălzirea mâncărurilor gata preparate şi foarte multe tacâmuri şi servicii de masă.
Specificitatea bucătăriei la birou este ascunderea şi închiderea tuturor
atributelor de bucătărie.

Pentru bucătăria D-voastră
tăviţa şi compartimentul pentru sticle

Mai multe informaţii despre sertare veţi obţine la pag. 188-189.
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81st diona street_makasar

Colţarul accesibil
Accesul la colţul mobilierului de bucătărie este posibil datorită frontului
împărţit. Două fronturi îmbinate cu balama care asigură o deschidere printr-o
singură mişcare lină a mâinii.

Alegeţi culoarea bucătăriei D-voastră

Mai multe informaţii despre organizarea dulapurilor veţi obţine la pag. 194-195.

Bucătării moderne

TRAFFIC

cappucino

volcano

Pentru bucătăria D-voastră
Blaturi
lemn vechi

Blatul este important
Modul de finisare a blaturilor este important
pentru durabilitatea acestora. Black Red
White oferă blaturi cu muchii melaminate,
înfoliate cu PVC sau SSV.

Mai multe informaţii despre blaturi veţi obţine la pag. 200-201.

Design modern
Mobilierul din seria Diona este proiectat în conformitate cu ultimele tendinţe ale design-ului
modern. Modulele simple cu fronturi de culoarea lemnului exotic se încadrează perfect în
locuinţele moderne. Este suficient să aveţi un pic de imaginaţie şi câteva accesorii la modă
pentru crearea unui interior în stil pop-art. Un domeniu larg de aplicare îl au mai ales persoanele care, proiectează bucătăria Diona deschisă spre salon.

Îmbinări uşoare
Diferite combinaţii de culori
sunt posibile nu numai
în cadrul aceleiaşi linii de
mobilier. Aici bucătăria Diona
este combinată cu fronturile
Elysee din grupa de mobilier
Capital.

81st diona street_cocobolo / 38th elysee avenue_bej lucios
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82nd hedar street_stejar milano

Pe perete
Barele de tip reling suspendate pe perete sunt cel mai bun loc
pentru accesoriile cel mai frecvent utilizate.
Mai multe informaţii despre sistemele de bare de tip reling veţi
obţine la pag. 184-185.

Alegeţi culoarea bucătăriei D-voastră

Bucătării moderne

TRAFFIC
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Aproape insulă de bucătărie
Lăţirea porţiunii mobilierului de pe lângă plita electrică uşurează lucrul
de jur-împrejurul acesteia. De asemnea, permite crearea unui interior
mai interesant vizual.

Un interior, două funcţii
Bucătăria deschisă spre salon este funcţională şi cu un
aspect atractiv. Câştigă un spaţiu vizual precum şi importanţa unui interior reprezentativ. Este important ca,
design-ul se fie în concordanţă şi să creeze un întreg stilistic apreciat din perspectiva camerei de zi. O astfel de soluţie necesită menţinerea ordinii impecabile în bucătărie.

Fronturi trendy
Fronturile cu ştanţări orizontale reprezintă una din ideile de design, disponibile de asemenea şi în oferta bucătăriilor Black Red White.
Mai multe fronturi din colecţia Traffic veţi vedea la pag. 174-175.

Pentru bucătăria D-voastră
masa şi sacunele DOORS

Mai multe mese şi scaune veţi găsi în catalogul MESE ŞI SCAUNE Black Red White.
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82 nd hedar street

82nd hedar street_vişin auriu

Împărţită
Uneori, structura bucătăriei cere împărţirea mobilierului în şiruri separate de lucru. Întotdeauna ţineţi minte
să păstraţi o bucată de blat cât mai lungă. Acest blat îl puteţi mări datorită ridicării unui fragment al acestuia şi
crearea unui blat cu două nivele, care va fi util mai ales pe lângă placa de bucătărie.

bu c ătă rii 20 11

Bucătării moderne

Alegeţi culoarea bucătăriei D-voastră

TRAFFIC

Mai multe dispozitive
În mobilierul nostru, puteţi instala dispozitive pentru incorporare
sub forma unor diferite sisteme. Tot mai des, în afară de cuptorul
obişnuit, este instalat un aparat de gătit cu aburi.
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83rd telesto street_wenge

În primul rând ordine
Ordinea în bucataria D-voastră este asigurată de organizarea perfectă a interiorului mobilierului. Sertarele încăpătoare le puteţi
dota cu sisteme care permit depozitarea diferitelor accesorii, fără riscul unei dezordini accidentale.
Mai multe fronturi din colecţia Traffic veţi vedea la pag. 174-175.

Bucătării moderne

TRAFFIC

 Practică şi încăpătoare
Suporturile pentru farfurii permit depozitarea în siguranţă a acestora într-un sertar şi totodată mutarea confortabilă a acestora. Lăţimea reglabilă permite potrivirea suportului la diametrul farfuriilor.

Contraste în bucătărie
Dulapurile suspendate cu fronturi de sticlă în cadru
de aluminiu împodobesc bucătăria şi în acelaşi timp
depozitează şi ascund tot de ce este necesar în fiecare zi. În contrast cu mobilierul de pe pardoseală
care este de culoare închisă, oferă interiorului lejeritate. Culoarea plintei, a blatului, design-ul mânerelor corespund cu dulapurile suspendate şi devin
cadru pentru fronturile închise.
 Seturile de bază ale dulapurilor din colecţia Traffic
le veţi găsi la pag. 180-181.
 Mai multe informaţii despre iluminarea blaturilor
veţi obţine la pag. 186-187.

Alegeţi culoarea bucătăriei D-voastră

Pentru bucătăria D-voastră
lampa cu braţ Linea TOP
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83rd telesto street_arţar nida

În jurul barului de bucătărie
Moduri de amenajare a bucătăriilor. Blatul coborât din jurul peninsulei a fost proiectat ca o masă pentru
micul dejun. Prelungirea lui poate servi ca un bar scund sau blat demontabil. Întotdeauna merită încercate soluţii noi, mai ales dacă suprafaţa încăperii ne permite acest lucru. Dulapurile din colecţia Traffic vă
permit aranjarea liberă a interiorului.

Alegeţi culoarea bucătăriei
D-voastră

Bucătării moderne

Bine planificate
Blatul suplimentar în jurul peninsulei este susţinut de picioare. Prin
planificarea bună a numărului de dulapuri, nu suntem nevoiţi să
montăm mobilier pe fiecare fragment al suprafeţei bucătăriei.
Mai multe informaţii despre blaturi veţi obţine la pag. 200-201.

TRAFFIC

75

Soluţie interesantă
Dulapurile suspendate sunt montate deasupra podelei. Este o idee
pentru un dulap cu vitrină scund într-un stil modern. Fronturile cu
sticlă ne îndeamnă să expunem conţinutul mobilierului.
Mai multe fronturi din colecţia Traffic veţi vedea la pag. 174-175
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83rd telesto street_wenge

În stil vechi
Forma atemporală, simplă a fronturilor Telesto permite construirea unei bucătării într-un stil trendy, eclectic. Aparatele de bucătărie
stilizate arată bine, înconjurate de lemn de culoare închisă, chiar şi frigiderul de sine stătător nu perturbă design-ul uniform al interiorului. Sertarele simetric situate în zona de gătit conferă ansamblului un caracter tradiţional. Totodată sunt foarte utile în timpul
pregătirii mâncărurilor – în acestea veţi amplasa accesoriile necesare şi condimentele

Bucătării moderne

Alegeţi culoarea bucătăriei D-voastră

Finisaje disponibile
Conexiunea dintre şipcile soclurilor este mascată cu ajutorul unei plinte semirotunde. Trebuie
să ne gândim la fiecare detaliu.

TRAFFIC

Rafturi de sticlă
Ele se încadrează la interioarele cu orice
caracter. Căutaţi locul cel mai potrivit pentru
acestea în bucătăria D-voastră.
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80th frame street_vanilie închisă la culoare

Detalii caracteristice
Partea mobilierului care este ieşită spre exterior este sprijinită
cu ajutorul picioarelor care au aceeaşi culoare ca şi soclul. Micile
adaosuri pot schimba caracterul bucătăriei.

Alegeţi culoarea bucătăriei D-voastră

Bucătării moderne

TRAFFIC

Dulapuri suspendate
Pot fi deosebit de utile, datorită diferitelor dimensiuni ale corpurilor şi
fronturilor. Trebuie luate în consideraţie modurile diferite de deschidere
a acestora.

Vecinătate exemplară
În bucătăria care este construită pe toată lungimea
unui singur perete, zonele de gătit şi spălat sunt în
mod natural adiacente, creând un lung şir de mobilier de bucătărie. Deschizând bucătăria spre camera
de zi întotdeauna putem încerca evidenţierea unui
anume element al mobilierului de exemplu, scoţând
în evidenţă unul din locurile de lucru prin lăţirea blatului. Astfel, bucătăria devine mai plastică, liberă,
desprinsă de perete. În bucătăria deschisă trebuie
căutate soluţii neconvenţionale.

Pentru bucătăria D-voastră
organizatorul Tandembox pentru sertare
Mai multe informaţii despre sertare veţi obţine pe pag. 188-189.
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Bucătării moderne

TRAFFIC

Bucătăria de pe lângă salon
Pătrunderea unui spaţiu într-altul care este caracteristcă pentru interioarele contemporane este vizibilă deja şi în designul mobilierului. Uneori este dificil să se atribuie în mod clar un
element de mobilier unui interior concret, mai ales în cazul
bucătăriilor deschise. Despre toate acestea decide modul
de întrebuinţare. Bucătăria deschisă poate începe un şir de
mobilă de salon care va trece fin în vitrine care adăpostesc o
bibliotecă. Cele mai importante sunt nevoile D-voastră.

Alegeţi culoarea bucătăriei D-voastră

Sistemul Trafic include o ofertă bogată de echipamente pentru
interioarele dulapurilor. Cargo-ul înalt permite utilizarea spaţiului
îngust şi accesul comod la produse.
 Mai multe informaţii despre organizarea dulapurilor
veţi obţine la pag. 194-195.
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77th simple street_vanilie / vişin corean
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Bucătării moderne
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Nebunia culorilor
la un preţ bun
Bucătăria colorată stimulează şi încurajează pentru
activităţi culinare, încarcă cu energie pozitivă, permite confruntarea cu optimism a noilor provocări.
În bucătărie nu numai că ne luptăm cu prepararea
meselor de zi cu zi, aici de asemenea, de multe ori
ne relaxăm, şi ne place să stăm cu prietenii la o cafea.

Loc nu numai de bucătărie
Vitrina cu sticlă este o piesa de mobilier, cu mai multe utilizări. Aici pot sta vase decorative, dar şi cărţi de bucate care
ar trebui să fie întotdeauna la îndemână.

Elementele mobilierului din seria Traffic sunt adaptate pentru diferite tipuri
de aparate de uz casnic, inclusiv pentru cele scunde sau care sunt montate
sub blat. Chiar şi într-o încăpere mică puteţi proiecta o bucătărie funcţională.
Mai multe module din colecţia Traffic veţi vedea la pag. 174–175.

Detalii din oţel
Partea dulapului scoasă spre exterior este sprijinită pe picioare potrivite
cu postamentul.
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77th simple street_vanilie închisă la culoare

Frigider incorporat
În coloana înaltă este instalat frigiderul. La instalarea aparatelor de uz casnic trebuie se ţineţi minte de realizarea unei ventilaţii adecvate. La dulapuri sunt anexate
grilaje de ventilaţie care au culori corespunzătoare dulapurilor. În oferta de accesorii se găsesc, de asemenea, grilaje şi postamente de culoare argintie.

Alegeţi culoarea bucătăriei D-voastră

Bucătării moderne

TRAFFIC
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Pentru bucătăria D-voastră
diferite tipuri de suporturi pentru sertare

Mai multe informaţii despre sertare veţi obţine la pag. 188-189.

În stilul D-voastră...
Bucătăria este locul unde vă puteţi exprima propriul
eu. În bucătărie petreceţi cea mai mare parte a zilei.
Prin urmare, este important sa vă simţiţi liberi. Culoarea fronturilor, înălţimea blaturilor, lăţimea dulapurilor
– D-voastră alegeţi. În momentul în care începeţi proiectarea bucătăriei trebuie luat în consideraţie stilul
restului casei – datorită acestui fapt veţi alege mai uşor
accesoriile suplimentare pentru completarea bucătăriei, cum ar fi de exemplu o bancă stilizată.

Alături de cuptor
Rafturile sunt o completare utilă a blatului de lucru. Fără necesitatea de a
le deschide, cu uşurinţă ajungeţi la ulei sau condimente fără întreruperea
lucrului.
Confortabil şi la îndemână
Barele de tip reling reprezintă o idee excelentă pentru utilizarea spaţiului
dintre blat şi dulapurile suspendate. Agăţaţi pe acestea ceaşca preferată sau
lingura de spaghete. Coşurile prevăzute pentru agăţare vor economisi spaţiul
care poate fi folosit pentru amplasarea unui uscător sau a unui suport practic.
 Mai multe informaţii despre sistemele de bare de tip reling veţi
obţine la pag. 184-185.

Dulapuri înalte
Dulapurile suspendate înalte, în spatele sticlei ascund o mulţime de
spaţii pentru depozitare. La îndemână puneţi tot ceea ce aveţi cel mai
frecvent nevoie, iar în partea de sus obiectele rar folosite.
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41st milk street_vanilie

Sufragerie mică
Plita electrică este însoţită de un set de mobilier
pentru sufragerie care este ales în aşa fel încât să
corespundă coloristic.

Plita electrică de sine stătătoare.
Acest echipament tradiţional în forma sa, de
asemenea, îşi va găsi locul printre elementele
noastre de mobilier.

Bucătării moderne

TRAFFIC

Simplitate elegantă
Uneori cele mai simple soluţii se dovedesc a fi cele
mai bune. O mică bucătărie oferă un şir bază pentru
lucru, complet funcţional cu plită de gătit de sine stătătoare, cu un rând de dulapuri suspendate. Nu întotdeauna trebuie să ajungeţi la idei inovatoare pentru
a crea o bucătărie atractivă – aceste elemente de
mobilier sunt evidenţiate datorită fondului din tapet
cu model
 Mai multe fronturi din colecţia Traffic
veţi vedea la pag. 174-175.

Şipcă de soclu
Acesta poate fi un element decorativ, care separă mobilierului
de culoarea vaniliei de podeaua de culoare deschisă.

Şipcă de soclu
Acesta poate fi un element decorativ,
care separă mobilierului de culoarea
vaniliei de podeaua de culoare
deschisă.

Culoarea bucătăriei D-voastră

Pentru bucătăria D-voastră
scaunul RINGO

 Mai multe mese şi scaune veţi găsi în catalogul
MESE ŞI SCAUNE Black Red White.
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Bucătării moderne
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Profilul decorativ al mobilierului de bucătărie
Raftul superior care închide compoziţia mobilierului şi totodată ascunde
detaliile tehnice ale conexiunilor ascensorului de bucătărie.

Prezenţa lemnului
Lemnul, oferă întotdeauna casei un sentiment de
căldură. Imitaţiea şipcii din lemn creează o aparenţă
plăcută pentru ochi, diminuând monotonia fronturilor plane. Alegerea unei mese din lemn cu o culoare
asemănătoare face ca, întregul să creeze o compoziţie de foarte mare succes. Dulapurile suspendate
de înălţimi diferite permit realizarea combinaţiilor
dintre interioarele lor încăpătoare şi de asemea, formează elementul decorativ al spaţiilor deschise.
Culoarea bucătăriei D-voastră

Alt tip de sticlă
La vitrine a fost folosită sticlă cu un model delicat, geometric.
Mai multe fronturi din colecţia Traffic veţi vedea la pag. 174-175.

Idee simplă
Bara de tip reling de bucătărie este unul dintre cele mai simple şi în
aceleaşi timp unul dintre cele mai utile elementele ale echipamentului de
bucătărie. Permite păstrarea "la îndemână" a obiectelor cu forme neregulate, pentru care uneori este foarte dificil să găsim un loc adecvat.

Mercurio 60X

Mercurio 90X

Pentru bucătăria D-voastră
hote

Mai multe informaţii despre hote veţi obţine la pag. 196-197.
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Alegeţi propriul stil
Design-ul bucătariei se bazează pe aceleaşi principii ca şi moda – nu există reguli rigide. Una
lângă alta, există bucătării moderne – ansamblate din corpuri simple, de culori clare uneori
contrastante, combinând în mod liber materiale, prezentând totodată forme şi finisaje neobişnuite, precum şi bucătării clasice – cu frumuseţea lor neobişnuită care rezultă din frumuseţea materialelor naturale. În general, acesta este un lemn cu diverse nuanţe coloristice,
cu un desen unic de inele, cu denivelările caracteristice ale facturii care determină piese de
mobilier diferite între ele.
Aceste bucătării, ornate cu detalii, pilaştri, cornişe, dau o imagine de epocă trecută sau o atmosfera romantică rezidenţei de la ţară. Orice idee cu privire la propria bucătărie poate fi completată
cu detalii alese corespunzător – pentru bucătăriile moderne sunt perfecte mânerele din aluminiu,
tip plintă sau chiar decorate cu cristale care sunt la modă în prezent. Pentru bucătăriile clasice alegem mânere din alamă, de multe ori cu elemente decorative din ceramică sau lemn. Diferenţe de
stiluri găsim, de asemenea, şi în ceea ce priveşte hotele şi alte aparate electrocasnice, bateriile de
chiuvete şi chiar şi elementele de iluminat. Puteţi, de asemenea să amestecaţi elementele clasice
cu elemente moderne creând astfel propriul stil – dar o mare atenţie trebuie să acordaţi faptului
ca acestea să nu fie alese la întâmplare.

Detalii clasice
Apropierea bucătăriei prezintă caracteristicile ei cu privire la stil. Materialele folosite,
blaturile, mânerele, chiar şi liniile subliniate pe fronturile mobilierului şi a cuptorului ne
aduc aminte de timpul dinaintea modernismului.
În imagine: bucătăria [22] Imperor XXII din colecţia Royal.

Stil modern
Aceleaşi fragmente de mobilier în prezentare modernă. Fronturile din
lemn sunt plate şi lipsite de orice decoraţiuni, la fel ca şi blatul. Dulapurile simple sunt aşezate deasupra plitei ceramice a aragazului.
În imagine: bucătăria 37th savana avenue din colecţia Capital.

Înainte de a o cumpăra verificaţi

Alege-ţi propriul stil

Bucătărie modernă
Toate caracteristicile mobilierului modern
adunate într-o bucătărie. Corpuri simple,
moderniste, comice, culori ţipătoare ale fronturilor plate, datorită finisării lucioase reflectă
lumină, lipsa mânerelor proeminente, luciul
metalului vizibil în postament şi mânerele de
tip plintă. Bateria de chiuvetă vizibilă în fundal
este de asemenea, o sculptură modernă.
În imagine: bucătăria 38th elysee avenue din
colecţia Capital.

Bucătărie clasică
Fiecare element al său este caracterizat printr-un stil omogen.
Fronturile sculptate din lemn, dotate cu vitrine din sticlă transparentă, cu şipci decorative de finisare şi mânere decorative care combină
metalul cu ceramica. Chiar şi aparatele electrocasnice sunt selectate
în conformitate cu spiritul întregului – cuptorul de culoare albă face
legătura cu sobele de modă veche, albe din teracotă.
În imagine: bucătăria [14] Insygnata XIV din colecţia Royal.

O combinaţie cu succes
Un design clasic de bucătărie combinat cu un mobilier modern
creează un ansamblu coerent, datorită expunerii clare a acestor părţi.
Interiorul are un caracter modern – dulapurile tradiţionale în stilul
său constituie o podoabă funcţională. Trebuie luat în consideraţie
modul de suspendare a mobilierului din lemn – desprins de pe podea
reflectă o abordare modernă a bucătăriei.
În imagine: bucătăria [23] Gladiatus XXIII din colecţia Royal şi
38th elysee avenue din colecţia Capital.
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[23] Gladiatus XXIII_stejar mokka
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lemn

dur

Această etichetă indică faptul că produsul a fost realizat
prin folosirea elementelor din lemn. Informaţii suplimentare
despre acest produs veţi primi de la vânzători.

Înainte de a o cumpăra verificaţi
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Lemn dur

Lemn masiv
Mobilierul din lemn este unic şi creează o atmosferă specifică, caldă şi plăcută în întregul interior. Aceste trăsături se datorează frumuseţii lor atemporale şi proprietăţilor materiei prime din
care au fost executate.
Lemnul este materialul cel mai apreciat în industria mobilierului, iar mobilierul executat din lemn este
elegant, prestigios şi unic. Structura individuală şi unică a lemnului face ca fiecare piesă de mobilier
să fie unică. Caracteristice pentru o anume specie de lemn cercurile, nodurile şi inegalităţile inerente
ale culorii, ca şi decolorările decid despre unicitatea şi orginalitatea mobilierul. Plasticitatea mare a
lemnului permite obţinerea diferitelor forme şi modele de mobilier care se potriveşte în bucătăriile
clasice, precum şi cele moderne. Fronturile şi elementele decorative executate din lemn sunt nu numai
frumoase, dar mai presus de toate sunt durabile şi solide, de aceea îngrijite în mod corespunzător vor
decora bucătăria D-voastră ani de zile.

Oportunităţi mari
Bucătăriile din lemn încântă nu numai
datorită frumuseţii materialului, ci şi
datorită posibilităţilor sale. Acest lucru
este vizibil mai ales în bucătăriile clasice,
unde sunt prezente fronturile curbate,
pilaştrii, arcade şi blendele decorative.

[29] Magnatio XXIX

[21] Negocjusz XXI

[26] Intrygia XXVI

[30] Dynastian XXX

[24] Patetos XXIV

[15] Artycja XV_arin gălbui

[15] Artycja XV

[27] Koronatus XXVII

[16] Diadema XVI

[14] Insygnata XIV_vişin
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[29] Magnatio XXIX_maro închis la culoare

Bucătării clasice

ROYAL

Bucătării

ROYAL

pag. 94-137
simţiţi calitatea lemnului
Nume regale poartă bucătăriile de cea mai înalta calitate, care au fost executate din lemn. 15 design-uri clasice ascund în spatele
fronturilor cele mai recente tehnologii, cum ar fi sistemul de închidere silenţioasă Blumotion, sistemul de organizare a sertarelor
Orga-line, coşuri pentru interiorul dulapurilor, sau balamale perfecte. Bucătăriile Royal constituie nu numai, mai mult de 200
de corpuri de dulapuri – sunt de asemenea, o multitudine de accesorii, sub formă de vitralii, pilaştri, plinte decorative, blaturi de
diferite culori, precum şi mânere cu un stil unic, individual. Bucătăriile Royal au fost proiectate pentru clienţii cei mai exigenţi,
care prezintă ataşamentul faţă de tradiţie.
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[26] Intrygia XXVI
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Bucătării clasice
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 Pentru gătit
Deasupra plitei de gătit va fi util un set de polonice. Datorită prezenţei
barei de tip reling nu trebuie să le căutăm loc în sertare.

Farmecul lemnului
de culoare deschisă
Fronturile de culoarea stejarului ecru crează o bucătărie subtilă în stil englezesc. Cu toate că, este proiectată
pentru interioare rezidenţiale, la fel de bine se prezintă
şi în spaţii mai mici. Cu uşurinţă se poate modifica
aspectul ei prin adăugarea detaliilor ornamentale,
cum ar fi de exemplu mânerele.

Pentru bucătăria D-voastră
mânere

mâner M19

mâner M20
[26] Intrygia XXVI _stejar écru

Mai multe tipuri de mânere veţi găsi la pag. 198-199.
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[24] Patetos XXIV
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[24] Patetos XXIV _stejar de culoarea mierii

Dulapul încăpător
În spatele frontului înalt al sertarului, în afara
coşului de gunoi este prevăzut un loc pentru
depozitarea produselor pentru menţinerea
curăţeniei.

Mici, dar utile
Sertarele înguste reprezintă un ornament util. Plasate lângă placa de gătit în
mod sigur vor adăposti condimentele
din întreaga lume.

Tradiţii în bucătărie
Sobele vechi au fost punctul central
al bucătăriei – în principiu datorită
mărimii acestora. Lăţirea mobilierului
face legătura cu această tradiţie.

Bucătării clasice

ROYAL

Conac de pădure
Eleganţa acestui mobilier nu rezultă din elementele decorative ale fronturilor sau din cantitatea de ornamente. Un model simplu şi clasic al frontului face, ca rolul principal să îl joace frumuseţea atemporală a lemnului. Simplitatea mobilierului, în combinaţie cu severitatea interiorului ne
mută direct la un conac vechi, pierdut în pădure. Imaginaţi-vă cum o sobă
de bucătărie umple cu căldură toată casa. Atingeţi lemnul real al acestei
bucătării şi lăsaţi-vă cuprins de vis.

De culoarea lemnului
Culorile selectate cu mare atenţie fac ca, latura corpului scoasă afară, în ciuda diferitelor materiale,
să corespundă perfect cu frontul din lemn. Avem grijă de fiecare detaliu al bucătăriei D-voastră.

99

100

[23] Gladiatus XXIII
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[23] Gladiatus XXIII_stejar mokka

Mari şi mici
În fiecare bucătărie niciodată nu lipsesc obiecte mici, dar necesare care de
multe ori "se pierd". Stocarea şi organizarea lor este posibilă datorită dulapurilor suspendate de diferite dimensiuni, de deasupra blatului de lucru.
Pentru fronturile mici alegeţi mânerele de tip butoni.

mânerul M6
Mai multe tipuri de mânere veţi găsi la pag. 198-199.

mânerul G2

Bucătării clasice

ROYAL

Calitatea realizării
De aproape, se vede cât de mult efort depunem în realizarea fiecărui detaliu. Elementele de ramă executate din lemn sunt
prelucrate cu precizie şi îmbinate pentru a oferi un cadru adecvat pentru sticla faţetată.

Nu numai pregătirea mâncărurilor
O bucătărie şic este o reflectare a eleganţei întregii case. Vitrinele stil pot ascunde
în interiorul său, chiar şi o bibliotecă. Proiectând mobilierul încercăm ca, aceasta
să nu fie numai frumoas dar şi funcţional. D-voastră sunteţi cei care realizaţi din
aceste elemente de mobilier un set care va corespunde cel mai bine nevoilor
D-voastră.

Sisteme de sertare
O modalitate practică pentru organizarea mobilierului de jos sunt
sistemele funcţionale de sertare. Ele vor permite depozitarea atât
a lucrurilor mici cât şi a seturilor de vase.
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[29] Magnatio XXIX
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[29] Magnatio XXIX_maro închis la culoare

Ordine internă
Mobilierul tradiţional
ascunde în interioarele sale
soluţii moderne. Tot mobilierul este proiectat astfel
încât să poată satisface
toate necesităţile D-voastră
– de asemenea, în ceea
ce priveşte aranjamentul
funcţional al conţinutului.

Pentru vin
Dulapurile deschise pentru vin subliniază caracterul stilizat al bucătăriei.

Bucătării clasice

ROYAL

Conexiune creativă
Mobila de bucătărie în stil clasic este perfectă pentru interioare, în care au fost
utilizate soluţii moderne de proiectare. Punctul central al acestei bucătării clasice, deschise spre sufragerie, este o insulă conectată cu blatul coborât care
serveşte drept masă. Bucătăria nu a pierdut nimic din caracterul său elegant şi
nobil, ci dimpotrivă, a câştigat elemente utile.

Muchia blatului
Muchia furniruită cu material SSV este rezistentă la deteriorare. Este foarte important –
în special la insule şi peninsule, acolo unde are loc o muncă intensificată.

Perete mobilat
În stâlpii înalţi ai mobilierului
Royal fără griji, puteţi instala
dispozitive AEG. Clasic nu înseamnă "a nu fi în trend."

103

104

[21} Negocjusz XXI
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Vitrine suspendate
Vitrinele simple care sunt suspendate
pe perete reprezintă accesoriul modern
al unei bucătării clasice. De trecut ne
leagă fronturile din sticlă decorativă.

Barele de tip reling folositoare
Bara de tip reling care este prinsă de perete,
deasupra plitei electrice este în primul rând
folositoare – accesoriile de care avem nevoie în
timp ce pregătim mâncarea sunt întotdeauna
la îndemână. Totodată, datorită aspectului său
simplu se îmbină aproape natural în anturaj.

Bucătării clasice

ROYAL

Stilistică consecventă
Aceasta este o bucătarie pentru iubitorii stilului clasic într-o ediţie consecventă şi perfectă. Aici, fiecare element este caracterizat de climatul
trecutului – de la design-ul mobilierului, trecând peste dispozitivele AEG
stilizate şi mânerele până la candelabrul decorativ.

 Mai multe fronturi din colecţia Royal veţi vedea la pag. 176-177.

La sistemul de mobilier de bucătărie de culoarea lalelei se potriveşte cuptorul, plita
electrică şi hota de culoare albă sau chiar şi cele de culoare neagră.

[21] Negocjusz XXI_lalea

105

106

[30] Dynastian XXX
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La vedere
Mobilierul de bucătărie sub forma literei „L” este pe ambele părţi finisat cu ajutorul dulapurilor cu fronturile curbate
sub formă de arc. Acest mod de închidere a sistemului de lucru este caracteristic pentru mobilierul în stil clasic. Datorită
acestei soluţii nu sunt vizibili pereţii laterali ai mobilierului, iar bucătăria în sine capătă o formă moale, aerodinamică.

Bucătării clasice

ROYAL

[30] Dynastian XXX_arin amber

Sertar lat
Într-o bucătărie clasică rar sunt folosite sertare late. În
această bucătărie compunerea interesantă a sertarelor
late şi înguste delimitează locul prevăzut pentru gătit.
Mai multe fronturi din colecţia Royal veţi vedea la pag. 176-177.
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[14] Insygnata XIV

[14] Insygnata XIV_vişin

O mulţime de mânere
Mobilierul stilizat necesită alegerea unor mânere corespunzătoare care de altfel reprezintă un element decorativ
important. Oferta acestora este atât de bogată că, fiecare
dintre D-voastră va găsi ceva pentru sine.
Mai multe tipuri de mânere veţi găsi la pag. 198-199.

b u c ătă r ii 20 11

Bucătării clasice
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Inima bucătăriei
În vremurile îndepărtate soba era inima bucătăriei. În prezent privirea
este atrasă de hota stilizată cu plintă decorativă de culoarea fronturilor.

Eleganţă clasică
Dacă nu doriţi în bucătăria D-voastră extravaganţă,
cu eleganţă şi confort – această bucătărie este pentru Tine. Este plină de idei dar tototdată din aceasta
emană liniştea locului retras numit casă. Frigiderul
încorporat, dispozitive AEG, vitrine din sticlă – toate
acestea sunt stilizate şi armonios alese. Un astfel de
interior este perfect pentru o masă metalică şi scaune cu spătare ajurate.

Coşuri rotitoare
În interioarele mobilierului au fost
folosite soluţii moderne, aşa cum ar fi
coşurile rotitoare care înlesnesc ajungerea la colţurile cu acces dificil.
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[14] Insygnata XIV

[14] Insygnata XIV_vişin
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Bucătării clasice
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Numai în acest stil
Dulapul scund cu corp superior suspendat reprezintă elementul care practic nu există în bucătăriile moderne. Fidelitatea
faţă de tradiţie este una din trăsăturile caracteristice ale
bucătăriei Royal.

Cu sufragerie
Bucătăria şi sufrageria, cu toate că sunt departe una
de cealaltă, formează un întreg, care este amenajat cu ajutorul aceluiaşi set de mobilier. Acest lucru
permite menţinerea unanimităţii interiorul casei, a
cărei stil poate – dar nu trebuie – să fie asemănător
în toate încăperile locuinţei.

Pentru fiecare
Mobilierul Royal prezintă, de asemenea, diferite posibilităţi de divizare a
sertarelor. Două înălţimi permit realizarea unui sistem care corespunde
nevoilor D-voastră.
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[16] Diadema XVI
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Clasică cu peninsulă
Fragmentul bucătăriei care este scos spre exterior ne indică foarte clar unde ia sfârşit partea de lucru a bucătăriei. Dulapul
cu vitrină stilizat care este amplasat pe perete a luat naştere prin unirea vitrinei şi a frigiderului incorporat. De asemenea,
masa şi scaunele din colţul pentru servirea mesei sunt alese perfect pentru stilul mobilierului de bucătărie.

Bucătării clasice

ROYAL

Vitrină înaltă
Elementul de mobilier atât de stilizat ar putea foarte bine să fie amplasat în salon...
...deoarece în dulapul din mijloc este amplasat frigiderul, locul acestuia este totuşi
în bucătărie.
Pentru bucătăria D-voastră
masa şi scaunul DIADEMA

[16] Diadema XVI_nuc închis

Peninsulă multifuncţională
Peninsula reprezintă o combinaţie de dulapuri şi sertare
care sunt finisate cu ajutorul unui blat de lucru. Calitatea lui
cea mai mare este faptul că avem acces din trei părţi.

Mai multe mese şi scaune veţi găsi în catalogul MESE ŞI SCAUNE Black Red White.
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[16] Diadema XVI
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[16] Diadema XVI_nuc închis

Planificare foarte precisă
Bucătărie stilizată într-un sistem clasic. Şirul de lucru principal cu frigiderul şi chiuveta a fost amplasat de-a lungul
unuia dintre pereţi. Zona de gătit care a fost aranjată separat reprezintă interpretarea contemporană a sobei tradiţionale. Blatul deschis la culoare imită marmura veche, dar în contrast cu aceasta nu absoarbe mizeria.

Bucătării clasice

Frontul perforat
Este elementul caracteristic pentru
bucătăriile stilizate, din lemn.
 Mai multe fronturi din colecţia Royal
veţi vedea la pag.176-177.

ROYAL
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Deasupra hotei
Raftul de tip colţar amplasat destul de sus permite expunerea
obiectelor decorative şi a diferitelor decoraţii.
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[28] Pretendia XXVIII
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[28] Pretendia XXVIII_arin orange

Blat deschis la culoare
Mânerele ceramice delicate formează o armonie perfectă cu
blatul de lucru de culoare deschisă. Sunt foarte bine vizibile pe
fondul lemnului închis la culoare al fronturilor.

Locuri ascunse
În spatele prelungirii fronturilor dulapului suspendat se găsesc rafturi mici pe
care putem ţine mărunţişurile. Cu toate că au dimensiuni mici formează un
loc care poate fi de folos de ex. pentru borcănelele pentru condimente.

Bucătării clasice

ROYAL

Atenţie la hotă
Deasupra insulei locul de onoare este ocupat de hotă. Culoarea deschisă a hotei compensează dimensiunile ei mari.

În format mic
O bucătărie elegentă nu necesită neapărat foarte mult
spaţiu. Chiar şi pe câţiva metri putem crea o bucătărie pe deplin funcţională, mobilată cu eleganţă clasică.
Important este ca efectul să fie în concordanţă cu gustul
D-voastră şi să corespundă nevoilor D-voastră.

Chiuvetă bine aleasă
Pentru blatul deschis la culoare puteţi
alege o chiuvetă albă – sau colorată – "din
piatră".

Ajutor practic
Sertarul imens care se găseşte sub chiuvetă este
deschis cu ajutorul celor două mânere.
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[20] Splendoria XX

[20] Splendoria XX_mesteacăn deschis la culoare

b u c ătă r ii 20 11

Bucătării clasice

ROYAL

119

Frumuseţea mesteacănului
Lemnul de mestecăn care este atât de apreciat în
artă şi ca element decorativ îl veţi găsi, de asemenea, şi în bucătăriile noastre. Sistemul prezentat,
în care fronturile deschise la culoare contrastează
cu pereţii aproape negri, ne întoarce cu gândul
la bucătăriile vechi din conace. Pentru acest sistem au fost alese cu atenţie dispozitivele AEG şi
toate celelalte adaosuri, aşa cum ar fi mânerele
sau armătura. În ciuda rădăcinilor tradiţionale ale
design-ului chiar şi în prezent bucătăria se prezintă
foarte novator.

Iluminarea blatului
Dispozitivele de iluminare moderne nu perturbează
frumuseţea mobilierului stilat, datorită formei şi a culorilor care sunt foarte asemănătoare cu cele ale mânerelor.

Front neobişnuit
Lumina care cade pe mobilier sub un unghi mare subliniază
design-ul foarte caracteristic al mobilei acestei bucătării.
Mobilierul deschis la culoare contrastează cu fondul închis la
culoare al pereţilor.
 Mai multe fronturi din colecţia Royal
veţi vedea la pag. 176-177.
Pentru bucătăria D-voastră
lămpi

S 2000H

S 2000H cu distanţă

Neo
 Mai multe informaţii despre dispozitivele de iluminare
le veţi obţine la pag. 186-187.

120

[15] Artycja XV
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Dulapuri rotunjite
Aceasta este soluţia ideală pentru partea de început şi cea de la capătul construcţiei bază pentru mobilierul de bucătărie. Datorită colţurilor tăiate şi rotunjite sunt
nu numai sigure ci şi decorative.

O multitudine de soluţii
Întregul perete este folosit pentru expunerea mobilierului de
bucătărie. Nu prea mare, dar bogată în detalii prezintă o gamă
largă de dulapuri care sunt accesibile în această linie de mobilier de bucătărie. Luaţi în vedere dulapurile suspendate de colţ,
mai ales în ceea ce priveşte fronturile decorative din sticlă curbată. Acestea sunt dovada cu privire la măiestria cu care este
realizat mobilierul de bucătărie.

Pentru bucătăria D-voastră
Hota Nemezis 90

Mai multe informaţii despre hote veţi obţine la pag. 196-197.
[15] Artycja XV_arin de culoarea mierii
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[15] Artycja XV_arin de culoarea mierii

Bucătării clasice
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Frumuseţea permanentă a pietrei
Blaturile care imită piatra se compun perfect cu bucătăriile stilate. Sunt
practice şi elegante, accesibile într-o gamă largă de culori, ceea ce permite amplasarea armonioasă a acestora în interiorul proiectat. Blaturile pot fi alese pe baza principiului contrastului – mobilierul închis la
culoare poate fi finisat cu ajutorul blaturilor deschise la culoare, sau
dimpotrivă putem alege, de asemenea, un blat de culoare închisă. În
ambele cazuri efectul poate fi interesant, dar aceasta depinde numai
de gustul şi preferinţele utilizatorului.

Mai multe informaţii despre blaturi veţi obţine la pag. 200-201.

granit auriu

piatră bej

travertin

Dulap cu vitrină Napoli
Dulapul cu vitrină este elementul de mobilier care este întotdeauna căutat în
momentul aranjării unei bucătării stilate. Deoarece întotdeauna este asociat cu
timpurile vechi, arată perfect într-o astfel de bucătărie.
Mai multe informaţii despre dulapurile cu vitrină veţi obţine la pag. 138-139.
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[27] Koronatus XXVII

Dulap înalt de bucătărie stilat
În interiorul acesteia se găsesc cămara,
frigiderul şi cuptorul. Stinghia decorativă de
finisaj şi mânerele bine asortate subliniază
caracterul mobilierului.
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Insula comorilor
Sertarele ascund condimente şi mărunţişurile din bucătărie,
dulapurile încăpătoare păstrează vesela, iar dulapurile fără uşi
sunt folosite ca rafturi pentru sticlele de vin

Bucătării clasice
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Lângă bucătărie
Unul dintre elementele de mobilier care nu sunt tipice pentru bucătărie
este vitrina suspendată. Interiorul acesteia poate fi folosită ca element al
bibliotecii.

Visul casnic
În dulapul înalt se găseşte cuptorul, pe blatul lat este
destul de mult loc pentru a putea munci confortabil, iar
biblioteca mică din bucătărie poate cuprinde un număr
considerabil de cărţi. Toate acestea se află în jurul insulei
a cărei coroană o formează hota. Într-un astfel de interior orice activitate realizată, nu numai aceea de pregătire a mâncărurilor, dobândeşte dimensiuni speciale.

Pentru bucătăria D-voastră
Hota Demeter 90

[27] Koronatus XXVII_mesteacăn orange

Şipci decorative
Formează finisajul elegent al modulului
de mobilier. Le puteţi alege pentru fiecare
bucătărie din grupa Royal.

Mai multe informaţii despre hote veţi obţine pe pag. 196-197.
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[22] Imperor XXII

Frigider în nişă
Coloana înaltă ascunde frigiderul, dar poate
avea şi funcţia de cămără simplă.
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Hotă stilizată
Adaptată pentru a se potrivi perfect cu mobila de bucătărie
devine parte integrală a construcţiei. Linia şipcii decorative
corespunde formelor fronturilor dulapurilor suspendate.

Bucătării clasice
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Dulap cu vitrină Roma
Dulapul cu vitrină este o piesă a mobilierului care în trecut era folosit de regi
pentru păstrarea veselei. În prezent poate fi oaspete în casa D-voastră.
Mai multe informaţii despre dulapurile cu vitrină veţi obţine la pag. 138-139.

Pregătirea mâncărurilor
în stil regal
Acest lucru nu este imposibil. Dacă doriţi acest lucru,
dacă vă simţiţi bine înconjuraţi de lux şi splendoare
– îndepliniţi-vă visele cu privire la bucătăria regală. Nu
uitaţi să alegeţi dispozitive AEG şi alte accesorii pentru bucătăriile stilizate. Umpleţi rafturile cu vase din
argint, porţelan şi sticlă, pe pereţi agăţaţi farfurii pictate
manual, adăugaţi alte mărunţişuri elegante. Într-o bucătărie astfel amenajată cu siguranţă va fi simţită atmosfera regală.

[22] Imperor XXII_nuc italian

Semn caracteristic
Sticla fronturilor este decorată cu un medalion
ceramic. Elementele decorative sunt alese individual pentru fiecare bucătărie din grupa Royal.
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[22] Imperor XXII
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[22] Imperor XXII_nuc italian

Bucătării clasice
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Ascunse
În mobilierul clasic sunt disponibile toate facilităţile moderne – inclusiv sistemele pentru organizarea interiorului acestora. Coşul extensibil permite accesul
confortabil la dulapul de colţ.

Plenitudine de posibilităţi
Construcţia de forma literei „L” este acoperită cu două
blaturi: scund – de lucru şi înalt – decorativ. Datorită
amplasării unui frigider mai mic veţi obţine un raft decorativ suplimentar, care va completa mobilierul din sufrageria de alături. Înălţimi schimbătoare a dulapurilor de pe
pardoseală corespund diferite gabarite ale dulapurilor
suspendate. Mobilierul Royal permite utilizarea fiecărui
loc liber din bucătăria D-voastră.
Diferite fronturi
În afară de fronturile pline
şi cele cu sticlă în ofertă veţi
găsi şi fronturi ajurate, care
sunt caracteristice numai
pentru mobilierul clasic.

 Mai multe fronturi din
colecţia Royal veţi
vedea la pag. 176-177.

130

[25] Troniusz XXV

b u c ătă r ii 20 11

[25] Troniusz XXV_castan

Stil italian
Stilul mediteranean al pereţilor văruiţi subliniază căldura fronturilor din lemn. Toate acestea într-un sistem foarte original sub forma literei „Z”. Pe colţul convex partea de lucru a bucătăriei se uneşte lin cu
dulapul cu vitrină. Liniile blânde ale fronturilor curbate întotdeauna arată elegant şi ne aduc aminte de
mobilierul vechi care a fost realizat de maeştri tâmplari. Astăzi sunt accesibile chiar şi pentru D-voastră –
şi vă vor încânta privirea precum o făceau şi în trecut. Fronturile Troniusz sunt importate special pentru
bucătăriile noastre direct din Italia.

Pe arc
Linia fronturilor curbate sunt
redate de plintele soclurilor.
Compoziţia mobilierului este
închisă de cornişa decorativă
rotunjită.

Bucătării clasice

ROYAL

Sticlă inspirată
Acesta este un alt exemplu al vitrinelor decorative al grupului Royal. Relieful gros se compune
perfect cu forma simplă a fronturilor Troniusz.

Catalogul ideilor
Partea din sistem care este întoarsă cu faţa spre sufragerie a fost creată sub forma unui dulap cu vitrină.
Acest lucru este posibil datorită gamei largi de dulapuri stilizate şi a adaosurilor care completează întregul.
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[25] Troniusz XXV_castan

Moduri vechi
Bucătăriile contemporane formează de cele mai multe ori secvenţe de construcţii compacte. Având la dispoziţie interioare spaţioase putem
să ne lăsăm ispitiţi de a proiecta bucătării după modelul celor din vechile conace. În acest tip de bucătării, pentru anumite zone – de spălare
a vaselor, de pregătire a mâncărurilor şi de gătire – au fost folosite construcţii pentru mobilier separate. Cu toate că, spaţiul a fost împărţit în
diferite zone sistemele de mobiler din acestea formează un întreg. Bucătăria astfel proiectată ne aduce şi mai intens aminte de interioarele
vechi, cu toate că spaţiul astfel amenajat este mai puţin practic.

Bucătării clasice

Profilele decorative ale mobilierului
Coroanele decorative sunt elemente
individuale, caracteristice numai
pentru o anume linie de mobilier.

Rafturi decorative
Chiar şi un simplu raft poate primi un finisaj
decorativ. Cornişele decupate curbat subliniază stilul elementului de mobilier.

ROYAL
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Pentru bucătăria D-voastră
mânere

mânerul P3

mânerul G4

Mai multe tipuri de mânere veţi găsi la pag. 198-199.

134

[11] Strategio XI

b u c ătă r ii 20 11

[11] Strategio XI_castan deschis la culoare

Bucătării clasice

ROYAL

Colţar deschis
Cea mai mare majoritate a bucătăriilor din grupa Royal au colţarele externe
cu fronturi rotunjite. Strategio XI este una din puţinele excepţii. Datorită
ramelor laterale formate pe diagonală, linia fronturilor trece spre partea
laterală a sistemului printr-o tăiere delicată.
Sub hotă
Balustradele de bucătărie pot fi şi ele elemente decorative. Pentru acest tip
de aranjament al bucătăriei alegeţi balustrade din alamă.

Lăudată fie asimetria
Deşi bucătăriile stilizate par a fi concepute pentru sistemele simetrice, puteţi încerca să realizaţi o compoziţie
mai liberă, subordonată numai nevoilor bine gândite şi
propriei fantezii. În această bucătărie fronturile de diferite înălţimi formează un sistem dispersat, finisat cu un
profil decorativ.

Pentru bucătăria D-voastră
masa şi scaunul STRATEGIO

 Mai multe mese şi scaune veţi găsi în catalogul
MESE ŞI SCAUNE Black Red White.
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[11] Strategio XI_castan deschis la culoare

Tradiţie împrospătată
Dintre bucătăriile clasice aceasta diferă datorită ramei caracteristice a frontului. Liniile de lipire creează un design care este
foarte uşor recunoscut. Trecut pe fronturile plate şi repetat pe sticlă, devine decoraţia care ornamentează desenul dur al
lemnului. Imaginea naturală a mobilierului, decoraţia subtilă oferă mobilierului tradiţional o prospeţime neaşteptată.

Bucătării clasice

Soluţii moderne
Sertarele din colecţia Royal, datorită
sistemului Blumotion funcţionează silenţios şi delicat. Pot fi echipate în sistem
Orga-line, care permite organizarea
spaţiului din interiorul sertarelor.

ROYAL

Profiluri decorative
Finisarea dulapurilor suspendate este realizată într-un stil care ne aduce
aminte de elementele arhitecturii lemnoase. Aceste detalii sunt pentru
toţi cei care sunt în stare să aprecieze gustul mobilierului clasic.

Mai multe informaţii despre sistemul ORGA-LINE veţi obţine la pag. 192-193.
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VENICE
În imagine: dulapul cu vitrină Venice cu fronturi Troniusz

NAPOLI
În imagine: dulapul cu vitrină Napoli cu fronturi Artycja

Dulap cu vitrină nu numai
pentru bucătărie
Dulapul cu vitrină este un element al mobilierului care în vremurile îndepărtate întotdeauna era amplasat în sufragerie. Astăzi trece
printr-o adevărată renaştere.
Modelul funcţional al acestuia nu a fost schimbat de ani de zile – în partea mai înaltă, cea cu sticlă, poate fi amplasată vesela de masă, iar în
partea de jos, închisă cu uşi sau cu sertare – feţe de masă şi tacâmuri. Vitrina, din ce în ce mai des, împreună cu tot ceea ce poate cuprinde
devine elementul decorativ la un nivel cel puţin asemănător căminului. Poate fi întâlnită în bucătărie, în sufragerie dar şi într-un salon elegant.
Este parte componentă a unui set mai mare de mobilier sau îşi păstrează propriul stil, de multe ori foarte diferit de restul elementelor de
mobilier care o înconjoară.
 Pentru bucătăriile din grupa Royal am ales 6 tipuri de dulapuri cu vitrină, dintre care fiecare este accesibil în câteva versiuni,
care diferă între ele prin lungime sau tipul fronturilor ( pline, cu grătar, vitrine). Fiecare dulap cu vitrină este oferit pentru mai
multe bucătării (de exemplu dulapurile cu vitrină Roma sunt accesibile pentru bucătăriile Insygnata, Artycja şi Imperor). În
total am pregătit 102 combinaţii. Dacă printre acestea nu veţi găsi dulapul cu vitrină visat, puteţi crea unul propriu, compunându-l din module de dulapuri care sunt accesibile pentru bucătăria aleasă. Detalii veţi afla de la vânzător.

Verificaţi înainte de a cumpăra

Dulapuri cu vitrină
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FLORENCE
În imagine: dulap cu
vitrină Florence cu
fronturi Strategio.

VERONA
În imagine: dulap cu vitrină Verona cu fronturi Insygnata.

MILANO
În imagine: dulap cu vitrină Milano cu fronturi
Diadema.

ROMA
În imagine: dulap cu vitrină Roma cu fronturi
Imperor.
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Bucătărie mică
Chiar şi o bucătărie mică poate fi pe deplin funcţională.
Pentru ca acest lucru să fie posibil trebuie să ţinem minte
ca în aceasta să nu lipsească dulapuri pentru toate produsele şi dispozitivele necesare, blaturile, deci suprafaţa de
lucru cât şi destul loc pentru a ne putea mişca lejer.
Proiectând o bucătărie mică, de obicei, încercăm să umplem
suprafaţa cu mobilier. Folosirea dulapurilor suspendate înalte
sau a dulapurilor superioare care se ridică până la tavan ne
vor asigura utilizarea la maxim a suprafeţei pereţilor (în partea cea mai de sus putem amplasa lucrurile pe care le folosim
cel mai rar). Foarte importantă este planificarea blaturilor.
După ce a fost montată plita electrică şi chiuveta trebuie să
ne rămână loc de muncă. Proiectând amenajarea unei bucătării mici putem să ne întâlnim cu dilema – dorim un blat mai
mare, sau vom renunţa la o parte din acesta în favoarea unei
construcţii înalte (de ex. coloană sau incorporarea cuptorului),
sau în foavoarea unui dulap amplasat direct pe blat (de ex. cu
front de tip rolă). Pentru acest gen de probleme nu există o
soluţie de aur. Toate deciziile trebuie luate în funcţie de posibilităţile pe care le are încăperea şi nevoile utilizatorului. În
afară de mobilier este important să alegem dispozitivele AEG
corespunzătoare. În bucătăriile mici se potrivesc foarte bine
hotele de sub dulap. Un pic mai mult loc puteţi obţine prin
montarea unui frigider mai mic, sau a unui cuptor mic sau
chiar a unei chiuvete mai înguste.

Bucătăria deschisă
Aceasta este una din căile de soluţionare a problemei unei
bucătării mici. Construcţia se ascunde în fundul salonului prin
peninsula de lucru. Latura mobilierului este pentru a putea fi
montate sertare late. Prin aceasta obţinem o suprafaţă suplimentară şi sertare încăpătoare.
În imagine: bucătăria 81st diona street din colecţia Traffic.

Fronturi înguste
Divizarea fronturilor dulapurilor de jos permite deschiderea
mai uşoară a acestora. În bucătăriile mici de multe ori nu avem
posibilitatea de a ne mişca lejer. În imagine: bucătăria 61st
pudding street din colecţia Traffic.

Verificaţi înainte de a cumpăra
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Bucătărie mică

Exemple de sisteme de şiruri de lucru în bucătăriile mici

Sub formă de „L”
210
390
120

Pe un perete

Sistem paralel

210

210

100

100
150

Sub formă de „U”

Construcţie etanşă
Numărul de dulapuri este în funcţie de nevoi. Dulapurile
suspendate sunt atât de încăpătoare, că peretele de lângă
poate fi folosit pentru decorarea interiorului. În imagine:
bucătăria 89th galleo street din colecţia Traffic

Planificând bucătăria fiţi atenţi la faptul că o parte
din mobilierul de bucătărie poate fi amplasat într-o
încăpere alăturată, realizând nişe cu intrări dinspre
bucătărie. În acest fel puteţi de exemplu crea loc
pentru frigider în dulapul din hol, micşorând lăţimea locului pentru haine. Uneori soluţia ideală
pentru o bucătărie mică poate fi... deschiderea
acesteia spre camera de zi. Dar aceasta este o altă
pveste despre care puteţi citi la pag. 38-41.

Pentru a ne putea mişca şi pentru a putea deschide dulapurile de jos ne trebuie cel
puţin 100 cm. Ştiind că blatul de lucru are lăţimea de 60 cm – lăţimea minimală a
încăperii prevăzute pentru bucătărie trebuiesă fie de 160 cm.
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[2] Două noroace_larice de culoare deschisă

Bucătării clasice

SENTIMA

Bucătării

SENTIMA

pag. 142-171

clasicul pentru fiecare

Sentima este un mobilier pentru clienţii care caută inspiraţie printre cele mai bune modele, dar totodată apreciază
preţul atractiv. Cu gândul la aceştia am crea o linie de mobilier care este formată din 140 de dulapuri, care pot fi combinate în sisteme funcţionale la liberă alegere. Linia Sentima este creată de 10 tipuri de fronturi menţinute într-o stilistică
clasică. De asemenea, aceasta este o paletă largă de accesorii individualizate – sticlă, blaturi, mânere şi plinte decorative. Confortul utilizatorului o oferă sistemele de sertare Blum şi accesoriile accesibile – opritori pentru sertare, coşuri,
cargo sau sistemul Magic Corner, care permite utilizarea funcţională a colţurilor dulapurilor. Sentima este exemplul
perfect a mobilierului care oferă o înaltă calitate la un preţ rezonabil.
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[1] Prima Dragoste_frasin antic patinat

Dulap încăpător
Elementul de mobilier închis dublu ascunde în interiorul său frigiderul
şi cămara pentru provizii. Din exterior nimic nu ne conduce la gândul
că în spatele acestor uşi se găsesc dispozitive moderne.

Socluri înalte
Soclurile înalte nu reprezintă numai o intervenţie cosmetică. De multe ori sub acestea se găsesc ţevile de scurgere
de la maşina de spălat vase sau chiuvetă.

Bucătării clasice

SENTIMA
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Frumuseţea în ordine
Simplitatea fronturilor ne face să dorim să proiectăm compoziţii simetrice. Datorită
conţinutului dulapurilor suspendate, care este la vedere, acest sistem de mobilier nu
devine monoton.

Simplitatea stilului
Simplă şi elegantă – aşa poate fi bucătăria D-voastră. Pentru crearea acestei compoziţii au fost folosite numai câteva
tipuri de dulapuri. Amenajarea lor în stil regulat corespunde
perfect fronturilor cu design simplu. Combinarea pe bază de
contrast a dulapurilor deschise cu dispozitivele AEG închise
la culoare, blatul şi fondul pereţilor, va expune foarte bine
frumuseţea mobilierului D-voastră.
Pentru bucătăria D-voastră
mânere

mânerul M21

mânerul M26

Alegeţi culoarea bucătăriei D-voastră. În această opţiune veţi găsi fronturile patinate.
mânerul M2
 Mai multe tipuri de mânere veţi găsi la pagina 198 – 199.
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[4] Patru anotimpuri_vanilie închisă la culoare

La masă
Mobilierul de bucătărie poate completa
spaţiul din sufragerie. Dulapurile de deasupra mesei folosesc pentru păstrarea cănilor
şi a paharelor.

Alegeţi culoarea bucătăriei D-voastră. În această opţiune veţi găsi fronturile patinate.

Bucătării clasice

SENTIMA

Jocul cu contrastul
Obişnuiţi cu eleganţa mobilierului închis la culoare
prea uşor uităm despre frumuseţea fronturilor deschise la culoare. Bucătăriile deschise la culoare nu
pierd nimic din eleganţa plănuită. Crează un climat
plăcut, care este subliniat de desenul cald al lemnului
laturilor dulapurilor, plintelor şi soclurilor. Contrastul
coloristic al fronturilor şi corpurilor mobilierului reprezintă o operaţie estetică mai ales în bucătăriile cu stilistică tradiţională. Datorită unei astfel de combinaţii
fronturile de culoarea vaniliei amplasate în rame mai
închise la culoare obţin o altă nuanţă şi uşurinţă.

Proporţii lungite
Dulapul simplu, îngust, nu ne deranjează dacă frontul acestuia îndeplineşte cerinţele stilistice ale întregii bucătării. Profilul decorativ superior
şi cel de sub dulap împreună cu corpul formează rama frontului.

Alt tip de soclu
Soclul este mai închis la culoare decât mobilierul, dar are culoare
asemănătoare cu plintele decorative şi corpurile. Mobilierul în două
culori permite alegerea mai simplă a mobilierului suplimentar, aşa cum
ar fi mobilierul pentru sufragerie.
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[4] Patru anotimpuri_prun

Bucătării clasice

SENTIMA

Vechi şi noi
Design-ul clasic al fronturilor a fost combinat cu furnirul care
ne aminteşte de lemnul natural al pomilor fructiferi. Designul atât de puternic al lemnului este în prezent foarte popular în bucătăriile moderne cu fronturile plate. Noi suntem în
stare să unim stilurile. Paleta bogată de culori a fronturilor, va
face ca bucătăria D-voastră să fie într-adevăr neamaiîntâlnită.

Alegeţi culoarea bucătăriei D-voastră. În această opţiune veţi
găsi fronturile patinate.

Sticla îngheţată
Suprafaţa semitransparentă face ce uitându-ne în interiorul dulapului prin geam
să nu vedem cu exactitate ce este în interior, conţinutul dulapului nu este ascuns
ci doar slab vizibil. Acest tip de sticlă corespunde perfect pentru fronturile expresive ale mobilierului.
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[13] Treisprezece norocos_calvados patinat

Bucătării clasice

SENTIMA

De jur împrejurul sobei
Cuptorul şi plita electrică încastrate cât şi hota
care este deasupra lor reprezintă omologul
vechilor sobe. La fel ca şi acelea, soba noastră
modernă, chiar dacă un pic mai mică, de asemenea, este în centrul atenţiei. Amplasarea dulapurilor de jos, dulapurilor suspendate şi a locului
pentru masă reprezintă fondul acesteia.

Alt tip de dulap
Datorită folosirii vitrinei dulapurile suspendate obţin un
pic de lejeritate. Aici puteţi expune cele mai elegante
elemente ale setului de masă.

 Mai multe tipuri de fronturi din colecţia Sentima
pe pag. 178-179.

Culoarea bucătăriei D-voastră

Pentru bucătăria D-voastră
Sistemul de iluminare de sub dulap

 Mai multe informaţii despre iluminarea blaturilor veţi
obţine la pag 186-187.
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Bucătării clasice

SENTIMA

Bogăţia decoraţiilor
Fronturile dulapurilor şi sertarelor frezate adânc, pilaştri, sticla, marginile rotunjite ale construcţiei de jos şi a celei suspendate – toate aceastea crează imaginea clasică a bucătăriei. În spatele acestei feţe decorative se ascund totuşi, soluţii moderne care permit o muncă mai uşoară
în bucătărie şi menţinerea unei ordini perfecte.

Alegeţi culoarea bucătăriei D-voastră. În această opţiune veţi găsi fronturile patinate.

Stilizare deplină
În fronturile sculptate se topesc mânerele stilizate – de culoarea alamei
patinate decorate cu un design ceramic.

[7] Al şaptelea cer_larice patinat
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[7] Al şaptelea cer_arin san

Bucătării clasice

SENTIMA

Detalii elegante
Uitaţi-vă la bogăţia detaliilor care subliniază frumuseţea mobilierului. Oferta largă
de finisaje reprezintă una din calităţile mobilierului Sentima.

Regatul casei
Uitaţi-vă la acest loc plin de căldură, unde lemnul deschis la culoare
a fronturilor este decorat de liniile delicate de pe urma frezării. Într-o
astfel de bucătărie accesoriile ar trebui să se compună cu climatul
luminos – scaune împletite, faţa de masă prinsă artistic şi draperiile
de la ferestre, reprezintă un mod de aranjare a interiorului.
Alegeţi culoarea bucătăriei D-voastră.
În această opţiune veţi găsi fronturile patinate.

Lucruri ascunse
Unele dulapuri ne surprind datorită ideilor în ceea ce priveşte amplasarea
ascunzătorilor. De multe ori la prima vedere este foarte dificil să observăm toate
posibilităţile acestora.
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[7] Al şaptelea cer_akacja

Alegeţi culoarea bucătăriei D-voastră.
În această opţiune veţi găsi fronturile patinate.

Set funcţional
Setul de sertare de sub placa electrică este foarte
practic dar şi interesant din punct de vedere stilistic.

Bucătării clasice

SENTIMA

Soclul şi blatul
Culoarea soclului face legătura cu culoarea blatului – acest lucru asigură
o expunere mai bună a fronturilor de culoarea salcâmului ale dulapurilor.

Lucru clar
Apreciaţi armonioasa combinaţie dintre formele fronturilor şi
design-ul lemnului de salcâm. Numai mobilierul Sentima asigură această posibilitate de alegere a culorilor fronturilor şi
dulapurilor.

Pentru bucătăria D-voastră
mânere

mânerul P1

mânerul P3

La masă
Dulapurile suspendate deasupra locului pentru
masă reprezintă oglindirea dulapurilor de pe
peretele opus. Datorită acestora sufrageria se
încadrează în spaţiul bucătăriei, iar masa şi scaunele pot fi alese fără probleme.

mânerul P2
Mai multe tipuri de mânere veţi găsi la pag. 189-199.

157

158

[3] Trei dorinţe

Culoarea bucătăriei D-voastră
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Hota
Hota de tip „cămin” nu trebuie să fie foarte mare. Într-o
bucătărie mică este de ajuns una simplă, un modul
deschis la culoare care se găseşte amplasat între dulapuri. Brâul decorativ leagă întreaga construcţie.

Bucătării clasice

SENTIMA
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Simplitatea ideii
Încercaţi să vă proiectaţi singuri bucătăria. Dacă pur şi simplu
veţi ţine cont de câteva reguli simple – veţi putea crea bucătăria visurilor voastre. Frigiderul şi două blaturi de-a lungul
pereţilor închid spaţiul de lucru. În colţul opus va încăpea o
masă mică şi două scaune – perfect pentru cafeaua de dimineaţă.

Pentru bucătăria D-voastră
hote

Latona 90
Latona 60

Mai multe informaţii despre hote veţi obţine la pag. 196-197.

Coşuri în loc de sertare
Aceasta este una dintre cele mai interesante soluţii, şi totuşi atât de simplă. Chiar
şi un sertar care arată ca un lucru neschimbător, poate avea diferite forme.

[3] Trei dorinţe_arin de culoarea mierii patinat

Pe blat
Dulapul amplasat direct pe blat reprezintă o suluţie interesantă, care se
potriveşte bucătăriilor clasice. În încăperea mică obţineţi mai mult loc
pentru păstrarea de ex. a serviciului de masă.
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[9] Simfonia a noua

b u c ătă r ii 20 11

[9] Simfonia a noua_nuc patinat

Ventilarea frigiderului
Grătarele de ventilare sunt accesibile în diferite
culori şi sunt la fel de discrete în bucătăriile stilizate
cât şi în cele moderne.

Blat suplimentar
Blatul de deasupra frigiderului, cu toate că este înalt, este
foarte folositor. Foloseşte pentru punerea ustensilelor de
care avem nevoie în timpul muncii pe blatul de jos.

Bucătării clasice

SENTIMA

Interiorul ascuns
Fragmentul mobilierului de bucătărie care arată posibilităţile pe care le are mobilierul modern. În spatele fronturilor închise la culoare se găseşte un întreg arsenal de
echipament modern pentru dulapuri. Ca pentru a egala
modernul ascuns privirilor – deasupra blatului vedem cea
mai simplă bară tip reling şi cel mai simplu brâu al hotei, al
cărui lemn închis la culoare formează un simplu raft. Compunerea modernismului invizibil cu clasicul expus.

Luciu auriu
Accesoriile de culoare aurie se prezintă foarte bine
atunci când sunt amplasate în diferite locuri şi sunt
însoţite de lemnul de culoare închisă.

Interiorul dulapurilor
De multe ori în dulapuri se găsesc sisteme complicate care ne uşurează viaţa.

Ales pentru a se potrivi cu blatul
Culoarea chiuvetei este aleasă în aşa fel încât
să corespundă cu cea a blatului. Nu trebuie
să folosiţi neapărat chiuvetele din oţel.
Datorită acestui fapt puteţi folosi fără limită
accesoriile aurii.

Culoarea bucătăriei
D-voastră
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[2] Două noroace

b u c ătă r ii 20 11

[2] Două noroace_stejar scorţişoară

Decoraţie din sticlă
Sticla de culoarea laptelui cu
design delicat face legătura cu
stilul secesional.

Alegeţi culoarea bucătăriei D-voastră.
În această opţiune veţi găsi fronturile patinate.

Bucătării clasice

SENTIMA

Sub chiuvetă
Sertarul de sub chiuvetă reprezintă locul unde sunt ascunse produsele pentru
menţinerea curăţeniei şi resturile. Vedeţi care sunt sistemele de organizare a
sertarelor – de de ex. setul de coşuri care permit segregarea deşeurilor astăzi
sunt un lucru necesar.

Desenate cu arcul
Bucătăria cu culori delicate, cu o compoziţie simetrică, dă
naştere la un interior liniştitor şi cald. Perfect pentru cei
care doresc în primul rând linişte. Pe peretele cu mobilier se pot distinge liniile delicate ale fronturilor arcuite.
Acesta este semnul individual al acestui tip de mobilier,
care frânge linia simplă a sertarelor.

Pentru bucătăria D-voastră
coşurile EKKO-SYSTEM

Blenda decorativă
Sublinierea arcului fronturilor reprezintă
o operaţiune tipic estetică, care scoate în
evidenţă simetria sistemului de mobilier. Este
accesibilă, de asemenea, ca şi completare a
dulapurilor suspendate.

 Mai multe informaţii despre sertare veţi
obţine la pag.188-189.
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[2] Două noroace

b u c ătă r ii 20 11

[2] Două noroace_alb nivelat

După modelul sobei
O parte a mobilierului de bucătărie este zidită pe ambele
părţi cu pereţi. Aceasta face legătură la sobele vechi – este
vizibil şi în finisajul hotei.

Nu vă speriaţi de culoarea albă
Nu trebuie să vă temeţi că printre mobilierul alb veţi
găsi suprafeţe închise la culoare sau metalice ale dispozitivelor AEG. Astfel de dispozitive sunt accesibile, de
asemenea, şi de culoare albă.

Bucătării clasice

SENTIMA

În stil vechi
Albul devine din nou la modă. Dar D-voastră nu trebuie să faceţi ceea ce dictează moda – bucătăriile
albe sunt veşnice, mai ales atunci când sunt unite cu
blaturile din lemn închis la culoare. Atmosfera din filmele vechi cunoscute şi povestirile bunicii poate să
ia naştere şi în bucătăria D-voastră. Mobilierul Black
Red White este perfect pentru decoraţiile stilizate.
Arcurile pereţilor, blatul din faianţă, lemnul brut din
bârna hotei reprezintă finisajul perfect pentru mobilierul Sentima.

Bara de tip reling scurtă
Lăţimea plăcii electrice ajunge pentru a monta deasupra acesteia o bară de tip reling care este foarte utilă.
Calitatea ei principală este aceea că putem schimba
mereu accesoriile agăţate în funcţie de nevoi, cât şi
posibilitatea de adaptare a lungimii.

Pentru bucătăria D-voastră
masa CARLOS

Alegeţi culoarea bucătăriei D-voastră. În această opţiune veţi găsi fronturile patinate.
 Mai multe mese şi scaune veţi găsi în catalogul MESE ŞI SCAUNE Black Red White.
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[8] A opta ispit

b u c ătă r ii 20 11

[8] A opta ispit_vişin italian patinat

Frigider de sine stătător
Printre mobilierul clasic este loc pentru frigiderul de sine
stătător, cu condiţia ca totuşi aceasta să nu fie un dispozitiv „normal” alb. Frigiderul care este amplasat lângă un
astfel de mobilier trebuie să fie excepţional.

Hotă de colţ
Modulul mare dar proporţional al elementului care acoperă
hota este construit în stilul unui cămin adevărat. În interiorul
acestuia se găseşte sistemul de evacuare a hotei cu toate
funcţiile necesare.

Bucătării clasice

SENTIMA

Colţarul utilizat
Datorită sistemului simetric al dulapurilor de jos atenţia este atrasă de colţar. Aici deasupra aragazului clasic
locul de onoare îl ocupă hota de colţ de mărimi destul de mari. Amplasând plita electrică pe colţ obţinem
destul de mult loc de jur împrejurul blatului. Pregătirea
mâncărurilor într-un astfel de loc reprezintă o adevărată
plăcere.

Culoarea bucătăriei D-voastră

Pentru bucătăria D-voastră
lămpi

lampa Orient

lampa Komo

lampa Ghibli
Iluminare stilizată
La fel ca şi dispozitivele AEG, de asemenea, şi sistemul de iluminare
a fost ales conform caracterului bucătăriei clasice.

 Mai multe informaţii despre sistemul de iluminare veţi
găsi la pag.186-187.
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[19] Secolul al nouăsprezecelea

[19] Secolul al nouăsprezecelea_cireş antic patinat
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Bucătării clasice

SENTIMA
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Începeţi să iubiţi clasicul!
Şi invitaţi-l în bucătăria D-voastră. Îţi va fi recunoscător oferindu-ţi frumuseţea sa veşnică, întotdeauna va
arăta elegant şi demn. De asemenea, va aduce căldură
în căminul D-voastră, culori liniştitoare şi siguranţă.
Cu toate acestea nu trebuie să renunţaţi la tehnica
modernă. Aceasta compusă în ramele clasice ale
mobilierului va fi pe planul al doilea al aranjamentului
interiorului bucătăriei, dar tot la fel de funcţională şi
importantă.

Culoarea bucătăriei D-voastră

În coloană
Mobilierul în stil clasic este adaptat pentru soluţiile moderne. Cuptorul
instalat la înălţimea blatului arată la fel de bine ca şi în mobilierul modern.

Pentru bucătăria D-voastră
scaune KARAT
Mai multe scaune veţi găsi în catalogul MESE ŞI SCAUNE Black Red White.
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[12] Doisprezece trandafiri
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Bucătării clasice

SENTIMA

Pe lângă frigider
Cargo-ul de aceeaşi înălţime cu frigiderul va cuprinde o cantitate mare de produse care
trebuie depozitate. Această soluţie permite accesul uşor la cele mai îndepărtate locuri ale
elementului de mobilier.
Culoarea bucătăriei D-voastră

Călătorii sentimentale

[12] Doisprezece trandafiri_vişin corean patinat

Nici o persoană nu este în stare să li se opună. Visăm, încercăm să
oprim timpul. Ne place să retrăim aceste clipe de multe ori şi să ne
delectăm fără sfârşit... Bucătăria amenajată cu ajutorul mobilierului
liniştit dar totodată plin de eleganţă clasică favorizează unor astfel de călătorii. Permite crearea unei atmosfere pline de nostalgie
umplută de aroma trandafirilor şi a deliciilor.

171

172

37th savana avenue_heban makasar lucios

38th elysee avenue_roşu lucios / lucios negru

38th elysee avenue_verde măsliniu_lucios

Capital Fronturi
Fronturile din colecţia Capital se caracterizează prin design-ul modern şi cea mai înaltă calitate a
materialelor. În funcţie de model sunt realizate din mdf lăcuit, lemn sau sunt furniruite cu furnir
natural. Alături de formele simple ale fronturilor pline sunt accesibile, de asemenea, şi vitrinele
cu unul din cele trei tipuri de sticlă. Colecţia fronturilor Capital poate fi completată de ramele
înguste şi late din aluminiu. Caracterul modern al bucătăriei Capital este subliniat de accesoriile
care sunt accesibile, cum ar fi de ex. mânerele de tip plintă şi echipamentul suplimentar.

Mai multe bucătării din colecţia Capital veţi vedea la pag. 8-37.
Principalele module de dulapuri din colecţia Capital le puteţi vedea la pag. 180-181.
Mai multe tipuri de mânere care se potrivesc bucătăriilor Capital le puteţi vedea la pag. 199.

Fronturi CAPITAL
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38th elysee avenue

37th savana avenue

de asemenea, accesibil ca:
elysee

de asemenea, accesibil ca:
savana

de asemenea, accesibil ca:
norde

Placă mdf, lăcuită, în cadrul acestei opţiuni
găsiţi şi mânere de tip plintă. La alegere aveţi
14 nuanţe de lacuri. Culori conform paletei
de culoari pentru lacuri.
Mate sau cu luciu!
Numărul de culori ale corpurilor: 14.
Numărul de modele ale sticlei: 1.

Placă de mobilier, furnir exotic, în cadrul
acestei opţiuni găsiţi şi mânere de tip plintă.
La alegere aveţi 12 tipuri de furnir. Culori
conform paletei de mostre a furnirurilor.
Mate sau cu luciu!
Numărul de culori ale corpurilor: 14.
Numărul de modele ale sticlei: 1.

Placă de mobilier, furnir natural, în
cadrul acestei opţiuni găsiţi şi mânere
de tip plintă. Sunt accesibile 2 culori:
stejar wenge, stejar de culoarea nisipului, stejar de culoarea mierii.
Numărul de culori ale corpurilor: 6.
Numărul de modele ale sticlei: 1.

36th avenue

34th park avenue

35th park avenue

de asemenea, accesibil ca:
34 avenue

de asemenea, accesibil ca:
35 avenue

Ramă din lemn, placă mdf, furnir
natural.
Culoare arin auriu.
Numărul de culori ale corpurilor: 1.
Numărul de modele ale sticlei: 2.

Ramă din lemn, placă mdf,
furnir natural.
Culoare cireş.
Numărul de culori ale corpurilor: 1.
Numărul de modele ale sticlei: 2.

Placă de mobilier, furnir natural, în cadrul
acestei opţiuni găsiţi şi mânere de tip plintă.
Accesibilă numai 1 culoare: cireş.
Numărul de culori ale corpurilor: 1.

36th norde avenue
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87th smooth street
de asemenea, accesibil ca:
tafla mdf

Placă mdf, folie PVC
La alegere aveţi 52 culori
în funcţie de gama de culori a foliilor.
Numărul de culori ale corpurilor: 14.
Numărul de modele ale sticlei: 2.

88th twin street_bej luciu

89th galleo street_fantezie albă

Traffic Fronturi
Traffic este o linie economică a fronturilor care este dedicată bucătăriilor moderne. Fronturile
sunt realizate din placă mdf înfoliată sau din placă pentru mobilă laminată. Se caracterizează
printr-o gamă largă de culori şi elemente de finisaj – în total peste 60 de culori. În vitrine este
folosită sticla care corespunde stilului modern al mobilierului – master, lăptoasă sau decorate
cu ajutorul unui design geometric. Asemănător cu, colecţia Capital şi bucătăriile Traffic pot fi
completate cu rame înguste sau late din aluminiu.

85th play street

81st diona street

82nd hedar street

de asemenea, accesibil ca:
play

de asemenea, accesibil ca:
diona

de asemenea, accesibil ca:
hedar

Placă de mobilier, folie, lac (luciu
înalt), în opţiune
mânere de tip plintă.
Aveţi la alegere 5 culori pentru
luciu înalt: alb, negru,
rubin, aţă, zebrawood.
Numărul de culori ale corpurilor: 6.

Placă de mobilier, folie, lac, în cadrul
acestei opţiuni găsiţi şi mânere de
tip plintă.
La alegere aveţi 5 culori: wenge,
stejar milano, vişin auriu, makasar,
cocobolo.
Numărul de culori ale corpurilor: 7.

Placă de mobilier, folie, lăc.
Aveţi la alegere 3 culori: wenge,
stejar milano, vişin auriu.
Numărul de culori ale corpurilor: 7.

41st milk street

Placă de mobilier, laminat.
Culoarea vanilie.
Numărul de culori ale
corpurilor: 4.

Fronturi TRAFFIC
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88th twin street

89th galleo street

80th frame street

83rd telesto street

de asemenea, accesibil ca:
twin

de asemenea, accesibil ca:
galleo

de asemenea, accesibil ca:
ekran

de asemenea, accesibil ca:
telesto

Placă mdf, folie PVC
Aveţi la alegere 50 culori
în funcţie de gama de culori a foliilor.
Numărul de culori ale corpurilor: 14.
Numărul de modele ale sticlei: 2.

Placă de mobilier, folie PVC, aluminiu.
Aveţi la alegere 44 culori
în funcţie de gama de culori a foliilor.
Numărul de culori ale corpurilor: 14.

Placă mdf, folie PVC
Aveţi la alegere 42 culori
în funcţie de gama de culori a foliilor.
Numărul de culori ale corpurilor: 14.
Numărul de modele ale sticlei: 2.

Placă mdf, folie, lăcuită.
Aveţi la alegere 4 culori:
wenge, stejar milano, vişin
auriu, arţar nide.
Numărul de culori ale corpurilor: 8.
Numărul de modele ale sticlei: 1.

Mai multe bucătării din colecţia Traffic veţi vedea la pag. 42–89.
 Mai multe mânere care se vor potrivi la bucătăriile Traffic
le veţi vedea la pag. 199.

61st pudding
street

77th simple street

Placă de mobilier, laminat.
Culoare crem.
Numărul de culori ale corpurilor: 2.
Numărul de modele ale sticlei: 1.

Placă mdf, folie PVC.
Aveţi la alegere 5 culori: vanilie, bob
de mazăre, fag, arin san, vişin elektra.
Numărul de culori ale corpurilor: 4.
Numărul de modele ale sticlei: 3.

 Modulele de bază ale dulapurilor din colecţia Traffic
le veţi găsi la pag. 180-181.

84th board street

de asemenea, accesibil ca:
71st –76st street

Placă de mobilier, laminat.
Aveţi la alegere 2 culori: vanilie,
wenge linea.
Numărul de culori ale corpurilor: 6.
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[29] Magnatio XXIX_maro închis la culoare

[30] Dynastian XXX_arin amber

Royal Fronturi
În colecţia clasică Royal, pentru realizarea fronturilor folosim materiale nobile cum ar fi - lemnul şi furnirul. Oferta largă de fronturi pline este completată de fronturile perforate cu graţie
din lemn şi vitrine stilizate cu vitralii. Caracterul clasic al bucătăriei Royal este subliniat de
elementele decorative realizate din lemn sau mdf furniruit, aşa cum ar fi pilaştrii, coroanele,
profilurile decorative şi cele de sub dulapuri cât şi blendele decorative.

[26] Intrygia XXVI

[24] Patetos XXIV

[28] Pretendia XXVIII

Lemn masiv.
Accesibil în culoarea stejar écru.
Numărul de culori ale corpurilor: 4.
Numărul de modele ale sticlei: 3.

Lemn, furnir, placă mdf.
Accesibil în culoarea stejar de culoarea mierii.
Numărul de culori ale corpurilor: 1.
Numărul de modele ale sticlei: 1.

Lemn masiv.
Accesibil în culoarea arin orange.
Numărul de culori ale corpurilor: 1.
Numărul de modele ale sticlei: 2.

de asemenea, accesibil ca:
Frigg

de asemenea, accesibil ca:
Draggo

de asemenea, accesibil ca:
Saga

 Bucătării din colecţia
Royal veţi vedea la pag.
94- 137.
 Module de bază ale
dulapurilor din colecţia Royal veţi vedea la
pag. 181-183.
 Mai multe mânere care
se potrivesc pentru
bucătăria Royal veţi
vedea la pag. 198.

Fronturi ROYAL

[20] Splendoria XX

[27] Koronatus XXVII
de asemenea, accesibil ca:
Melos

de asemenea, accesibil ca:
Gladio

de asemenea, accesibil ca:
Nessa

Lemn masiv.
Accesibil în culoarea mesteacăn
deschis la culoare.
Numărul de culori ale corpurilor: 2.
Numărul de modele ale sticlei: 2.

Lemn masiv.
Accesibil în culoarea mesteacăn
orange.
Numărul de culori ale corpurilor: 1.
Numărul de modele ale sticlei: 3.

Lemn masiv.
Accesibil în culoarea stejar mokka.
Numărul de culori ale corpurilor: 2.
Numărul de modele ale sticlei: 2.

Lemn, furnir, Placă mdf.
Accesibil în culoarea lalea.
Numărul de culori ale corpurilor: 1.
Numărul de modele ale sticlei: 1.

de asemenea, accesibil ca:
Rubia

[23] Gladiatus XXIII

[21] Negocjusz XXI

[25] Troniusz XXV

[22] Imperor XXII

Lemn masiv.
Accesibil în culoarea arin amber.
Numărul de culori ale corpurilor: 1.
Numărul de modele ale sticlei: 2.

Lemn masiv.
Accesibil în culoarea castan.
Numărul de culori ale corpurilor: 1.
Numărul de modele ale sticlei: 1.

Lemn masiv.
Accesibil în culoarea nuc italian.
Numărul de culori ale corpurilor: 1.
Numărul de modele ale sticlei: 2.

[16] Diadema XVI

[15] Artycja XV

[14] Insygnata XIV

[11] Strategio XI

Lemn, furnir, placă mdf.
Accesibil în culoarea nuc închis.
Numărul de culori ale corpurilor: 1.
Numărul de modele ale sticlei: 1.

Lemn masiv.
Accesibil în culoarea arin de culoarea
mierii.
Numărul de culori ale corpurilor: 1.
Numărul de modele ale sticlei: 1.

Lemn, furnir, placă mdf.
Accesibil în culoarea vişin.
Numărul de culori ale corpurilor: 1.
Numărul de modele ale sticlei: 1.

Lemn masiv.
Accesibil în culoarea castan deschis
la culoare.
Numărul de culori ale corpurilor: 1.
Numărul de modele ale sticlei: 1.

[29] Magnatio XXIX

[30] Dynastian XXX

de asemenea, accesibil ca:
Camello

de asemenea, accesibil ca:
Ambries

Lemn masiv.
Accesibil în culoarea maro închis la
culoare.
Numărul de culori ale corpurilor: 2.
Numărul de modele ale sticlei: 2.
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[4] Patru anotimpuri_prun

[2] Două noroace_larice de culoare deschisă

Sentima Fronturi
Pentru bucătăriile clasice vă propunem fronturile din
colecţia Sentima care se caracterizează prin bogăţia
modelelor, prin calitate şi un preţ rezonabil. Fronturile Sentima sunt realizate din placă mdf înfoliată.
În fiecare linie de mobilier sunt accesibile modele
caracteristice ale fronturilor pline cu mai multe variante de frezare şi înrămare cât şi vitrine cu sticlă ornamentală cu plinte decorative, sticlă curată sau îngheţată, sau cu un decor stilizat lăptos. Pentru bucătăriile
din colecţia Sentima oferim elemente decorative
individuale, care vor sublinia stilul clasic al bucătăriei
– pilaştrii, profile decorative pentru finisaj superior şi
de sub dulapuri, coroane şi cornişe.

[3] Trei dorinţe

[9] Simfonia a noua

Placă mdf, folie, lăcuită.
Culoare arin de culoarea mierii patinat.
Numărul de culori ale corpurilor: 1.
Numărul de modele ale sticlei: 2.

Placă mdf, folie, lăcuită.
Culoare nuc patinat.
Numărul de culori ale corpurilor: 1.
Numărul de modele ale sticlei: 2.

Mai multe bucătării din colecţia Sentima veţi vedea la pag. 142–171.

Modulele de bază ale dulapurilor din colecţia Sentima le veţi găsi la pag. 182-183.

Mai multe mânere care se vor potrivi la bucătăriile Sentima le veţi vedea la pag. 198.

Fronturi SENTIMA
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[4] Patru anotimpuri

[2] Două noroace

[1] Prima Dragoste

[7] Al şaptelea cer

de asemenea, accesibil ca:
Karta

de asemenea, accesibil ca:
Portal

de asemenea, accesibil ca:
Stara Baśń

de asemenea, accesibil ca:
Fala

Placă mdf, folie PVC.
La alegere aveţi 48 culori,
în funcţie de gama de culori a foliilor,
în opţiune patinat*.
Numărul de culori ale corpurilor: 14.
Numărul de modele ale sticlei: 3.

Placă mdf, folie PVC.
Aveţi la alegere 42 culori
în funcţie de gama de culori a foliilor,
în opţiune patinat*.
Numărul de culori ale corpurilor: 14.
Numărul de modele ale sticlei: 3.

Placă mdf, folie PVC.
Aveţi la alegere 42 culori
în funcţie de gama de culori a foliilor,
în opţiune patinat*.
Numărul de culori ale corpurilor: 14.
Numărul de modele ale sticlei: 3.

Placă mdf, folie PVC.
Aveţi la alegere 42 culori
în funcţie de gama de culori a foliilor,
în opţiune patinat*.
Numărul de culori ale corpurilor: 14.
Numărul de modele ale sticlei: 3.

*patina este accesibilă pentru cea mai mare majoritate a culorilor.

[13] Treisprezece
norocos

[12] Doisprezece
trandafiri

de asemenea, accesibil ca:
Dekorado

Placă mdf, folie, lăcuită.
Culoare calvados patinat.
Numărul de culori ale corpurilor: 1.
Numărul de modele ale sticlei: 2.

Placă mdf, folie PVC, lăcuită.
Culoare vişin corean patinat.
Numărul de culori ale corpurilor: 1.
Numărul de modele ale sticlei: 3.

[8] A opta ispit

[19] Secolul al
nouăsprezecelea

de asemenea, accesibil ca:
Ledo

de asemenea, accesibil ca:
Rosa

Placă mdf, folie PVC, lăcuită.
Culoare vişin italian patinat.
Numărul de culori ale corpurilor: 1.
Numărul de modele ale sticlei: 3.

Placă mdf, folie PVC, lăcuită.
Culoare cireş antic patinat.
Numărul de culori ale corpurilor: 2.
Numărul de modele ale sticlei: 3.
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Modulele dulapurilor moderne
ajunge la înălţimea

G-15 /95

G-30 /95-P

ajunge la înălţimea

al picurătorului

+ profilul decorativ

G-45 /95-P

G-60 /95-P

G-45 /95-P V*

G-60 /95-P V*

G -60/95-L/P

G -90/95-L/P

G C -45/95-P

G C -60/95-P

G C -60/95-L/P

G C -80/95-L/P

G C -90/95-L/P

G -60/72-L/P

G -90/72-L/P

G C -45/72-P

G C -60/72-P

G C -60/72-L/P

G C -80/72-L/P

G C -90/72-L/P

+ profilul decorativ

GO- 45/36-O GO- 50/36-O
G-15 /72

G-30 /72-P

G-45 /72-P

G-60 /72-P

GO- 60/36-O

GO- 90/36-O

al picurătorului
GO- 45/36-OV *

ajunge la înălţimea

D-15/82

D-30/82-P

G-45 /72-P V*

G-60 /72-P V*

G-45 /57-P

G-60 /57-P

G OA45/36-O

G -45/57-P V*

G -60/57-P V*

G OA45/36-O V*

sub chiuvetă

+ blat

D-45/82-P

D-60/82-P

D-60/82-L/P

D-90/82-L/P

D1S M/5D1S M/5D1S M/530/82-P /S
45/82-P /S
60/82-P /S
D1S T/5- (D1S I/5-) D1S T/5- (D1S I/5-) D1S T/5- (D1S I/5-)
30/82-P /S
45/82-P /S
60/82-P /S

DK -45/82-P

DK -60/82-P

DK S M/545/82-S /B
DK S T/5(DKS I/5-)
45/82-S /B

DK S M/560/82-S /B
DK S T/5(DKS I/5-)
60/82-S /B

DK -60/82-L/P

DK -80/82-L/P

DK S M/5-90/82-S /B*
DK S T/5- (DKS I/5-)
90/82-S /B*

sub chiuvetă
DS M/530/82-S /S
DS T/5- (DS I/5-)
30/82-S /S

DS T/5- (DS I/5-)
45/82-S /S

DS T/5- (DS I/5-)
60/82-S /S

DS M/530/82-2S /S
DS T/5- (DS I/5-)
30/82-2S /S

DS M/545/82-2S /S
DS T/5- (DS I/5-)
45/82-2S /S

DS M/560/82-2S /S
DS T/5- (DS I/5-)
60/82-2S /S

DS M/5-90/82-2S /S
DS T/5- (DS I/5-)
90/82-2S /S

DS M/5-90/82-2S V/S*
DS T/5- (DS I/5-)
90/82-2S V/S*

DS M/530/82-S /3S
DS T/5- (DS I/5-)
30/82-S /3S

DS M/545/82-S /3S
DS T/5- (DS I/5-)
45/82-S /3S

DS M/560/82-S /3S
DS T/5- (DS I/5-)
60/82-S /3S

DS M/5-90/82-S /3S
DS T/5- (DS I/5-)
90/82-S /3S

DS M/5-90/82-S V/3S *
DS T/5- (DS I/5-)
90/82-S V/3S *

DK -90/82-L/P

GO- 60/36-OV * GO- 90/36-OV *

G OA50/36-O

G OA60/36-O

G OA90/36-O

G OA60/36-O V*

G OA90/36-O V*

Modulele dulapurilor moderne

colţare

GNZ -30/95

G NW-60/95-P /P

G NZUF 30/95-LV*

G OA-60/72-O /O

G OA-90/72-O /O

G OA60/72-O V/O*

G OA90/72-O V/O*

GNZ -30/72

pentru incorporarea AEG

GNW U-60 /95-P

GOO -60/50-O

DO-45/230-P /P/O DLO -60/230-P /P/O
DL/N T160 -60/230-P /P/O
DL/N T180 -60/230-P /P/O

GNW U-60 /95-P V*

G NW-60/72-P /P

GNW U-60 /72-P

T R OL-60/121 T NZ-30/121

G NZUF 30/72-LV*

G OA60/72-O V/OV*

G OA90/72-O V/OV*

G OA-60/57-O *

G OA-90/57-O *

G OA-60/57-O V*

G OA-90/57-O V*

DNZ-30/82

DNZUF 30/82-L/L

GP3 5-60 /43

T S M/5T S M/545/121-S /PV* 60/121-S /PV*
TST /5- (TSI /5-) TST /5- (TSI /5-)
45/121-S /PV* 60/121-S /PV*
DC -30/207-C /C D-45 /207-P/P

GNW U-60 /72-P V*

DL-6 0/207-P/ P
DP-6 0/207-P/ P
DL/N T160 -60/207-P /P
DL/N T180 -60/207-P /P

DP P 45O60/207-P /O

T R OL_5-60/121

DNW -105 /82-P

ajunge la înălţimea

DNW -90/82-P/ P

DNW U-90 /82-P

DNWP -105/136-P /B

DSW T/5- (DSW I/5-)
45/207-P /P

+ blat

DC X-15/82-C DC -30/82-C

D-45/136-P

DL-60/136-P

DNW UST /5- (DNW USI/ 5-)
90/82-2S /S

DP -60/136-P /B

DP 4560/136-P /B

DP-6 0/82-K
D-45/136-P V*

DPS M-60 /82-S
DPS T- (DPS I-)
60/82-S

DNW UST /5- (DNW USI/ 5-)
90/82-S/3 S

colţare
DS M/545/136-5S
DS T/5- (DS I/5-)
45/136-5S

DM-60/71

DM-60/57

DM-45/71 DM-45/57

pentru incorporarea AEG

DS M/545/136-5S V*
DS T/5- (DS I/5-)
45/136-5S V*

* Verificaţi dacă bucătăria pe care aţi ales-o este accesibilă.
  În ceea ce priveşte oferta completă a dulapurilor pentru anumitele tipuri de bucătării întrebaţi în magazinele noastre.
 Dacă aveţi nevoie de dulapuri care nu sunt standard, le vom produce special pentru D-voastră.
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Modulele dulapurilor bucătăriilor clasice
al picurătorului
ajunge la înălţimea

G I-5/95-B

G-15 /95

ajunge la înălţimea

G I-5/72-B

G-15 /72

+ profilul decorativ

G-30 /95-P

G-45 /95-P

G-60 /95-P

G-45 /95-P V

G-60 /95-P V

G -60/95-L/P

G -90/95-L/P

G P -30/72/95-P *

G C -45/95-P

G C -60/95-P

G C -60/95-L/P

G C -80/95-L/P

G C -90/95-L/P

G -60/72-L/P

G -90/72-L/P

G B /5-90/72-L/P/B*

G C -45/72-P

G C -60/72-P

G C -60/72-L/P

G C -80/72-L/P

G C -90/72-L/P

+ profilul decorativ

G-30 /72-P

G-45 /72-P

G-60 /72-P

al picurătorului

G-45 /72-P V

G-60 /72-P V

G -30/57-P

G-45 /57-P

G-60 /57-P

G S -30/14-2S

G S -45/14-3S

G B /590/72-LV/PV/B*

GO- 45/36-O
G -60/57-L/P

GO- 50/36-O

GO- 60/36-O

G B O/590/57-O V/B*

GO- 45/36-OV

GO- 60/36-OV

sub chiuvetă
ajunge la înălţimea

DI-5/82-B

D-15/82

+ blat

D-30/82-P

D-45/82-P

D-60/82-P

D-60/82-L/P

D-90/82-L/P

DB /5-90/82-L/P /B *

D1S M/5D1S M/5D1S M/5D1S M/530/82-P /S
45/82-P /S
60/82-P /S
60/82-L/P/S
D1S T/5- (D1S I/5-) D1S T/5- (D1S I/5-) D1S T/5- (D1S I/5-) D1S T/5- (D1S I/5-)
30/82-P /S
45/82-P /S
60/82-P /S
60/82-L /P/S

DB K /5-90/82-L/P/B*

DK -45/82-P

DK -60/82-P

DK S M/545/82-S /B
DK S T/5(DKS I/5-)
45/82-S /B

DK S M/560/82-S /B
DK S T/5(DKS I/5-)
60/82-S /B

DK -60/82-L/P

sub chiuvetă

DS M/515/82-2S /S

DS M/530/82-S /S
DS T/5- (DS I/5-)
30/82-S /S

DS T/5- (DS I/5-)
45/82-S /S

DS T/5- (DS I/5-)
60/82-S /S

DS M/530/82-2S /S
DS T/5- (DS I/5-)
30/82-2S /S

DS M/545/82-2S /S
DS T/5- (DS I/5-)
45/82-2S /S

DS M/560/82-2S /S
DS T/5- (DS I/5-)
60/82-2S /S

DS M/5-90/82-2S /S
DS T/5- (DS I/5-)
90/82-2S /S

DS M/5-90/82-2S V/S
DS T/5- (DS I/5-)
90/82-2S V/S

DS M/530/82-S /3S
DS T/5- (DS I/5-)
30/82-S /3S

DS M/545/82-S /3S
DS T/5- (DS I/5-)
45/82-S /3S

DS M/560/82-S /3S
DS T/5- (DS I/5-)
60/82-S /3S

DS M/5-90/82-S /3S
DS T/5- (DS I/5-)
90/82-S /3S

DS M/5-90/82-S V/3S
DS T/5- (DS I/5-)
90/82-S V/3S

DS Y-45/82

DB S M/5-90/82-S V/B*
DB S T/5- (DBS I/5-)
90/82-S V/B*

DS Y-60/82

DK -80/82-L/P

DK -90/82-L/P

Modulele dulapurilor bucătăriilor clasice

colţare

pentru incorporarea AEG

GNZ -30/95

G NZU2F -30/95-LUV*

GNW U-60 /95-P

G NZR -30/95

G NZR F -30/95-LR V*

GNW U-60 /95-P V

GNZ -30/72

G NZU2F -30/72-LUV*

G NZR -30/72

G NZR F -30/72-LR V*

G NW-60/72-P /P

GOO -60/50-O

GP3 5-60 /43

DLO -60/230-P /P/O

GNW U-60 /72-P

DC -30/207-C /C D-45 /207-P/P

GNW U-60 /72-P V

DL-6 0/207-P/ P
DP-6 0/207-P/ P
DL/N T160 -60/207-P /P
DL/N T180 -60/207-P /P

DSW T/5- (DSW I/5-)
45/207-P /P

DNZ-30/82

DNZU2F 30/82-L/LU*

DNZR -30/82

DNZR F 30/82-L/LR *

DNW -105 /82-P

DNW -90/82-P/ P

DNW U-90 /82-P

DC X-15/82-C DC -30/82-C

DNW UST /5- (DNW USI/ 5-)
90/82-2S /S

DP-6 0/82-K

DPS M-60 /82-S
DPS T- (DPS I-)
60/82-S

DNW UST /5- (DNW USI/ 5-)
90/82-S/3 S

colţare
DM-60/71

DM-60/57

DM-45/71 DM-45/57

pentru incorporarea AEG

* Verificaţi dacă bucătăria pe care aţi ales-o este accesibilă.
  În ceea ce priveşte oferta completă a dulapurilor pentru anumitele tipuri de bucătării întrebaţi în magazinele noastre.
 Dacă aveţi nevoie de dulapuri care nu sunt standard, le vom produce special pentru D-voastră.
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Sistem de bare tip reling
Barele de tip reling sunt un sistem perfect de organizare a suprafeţei între dulapurile de jos şi dulapurile suspendate. În acest fel puteţi aranja suprafaţa aşa cum doriţi sub aspect vizual precum şi funcţional.
Datorită ofertei care cuprinde diferite coşuri şi agăţători, aveţi posibilitate să amplasaţi comfortabil diferite obiecte –
de la prosoape de hârtie până la cartea de bucate. Bara de tip reling poate avea orice lungime, fitingurile unghiulare
dau posibilitatea de a le potrivi pe perete. Avantajul cel mai mare al acesteia este uşurinţa cu care aceasta poate fi
echipată şi posibilitatea de a schimba rapid locul anumitor accesorii, în aşa fel încât acestea să se găsească întodeauna
la îndemână, atunci când avem nevoie de ele. Barele noastre de tip reling au patru tipuri de finisări – crom, alamă patinată şi nichel satinat. Culorile accesibile precum şi mânerele pentru capetele barelor de tip reling în versiunea retro şi
simplă vă vor permite adaptarea barei de tip reling la stilul bucătăriei D-voastră.
Oferta de accesorii şi de coşuri agăţate permite ca echiparea bucătăriei D-voastră să fie
foarte lejeră. Pe lângă agăţătorile universale,
precum cârligele sau coşurile de diferite
mărimi, poţi alege printre accesorile specializate, proiectate special pentru o singură
funcţie, de ex. agăţători pentru pahare, farfurii sau sticle. Ţineţi minte, că montând bara
de tip reling aveţi posibilitatea de a cumpăra
accesorii în funcţie de nevoile D-voastră.

Sistem de bare tip reling

Relingi

Coş pentru colţ

Coş pentru pahare mini

Picurător

Coş pentru sticle

185

186

Iluminare
Plănuind iluminarea nu trebuie să uitaţi, că bucătăria funcţională trebuie să aibă bine iluminat
locul de muncă şi anume, blatul. Alegerea iluminării ar trebui să ne uşureze munca şi în acelaşi timp
să redea caracterul mobilierului de bucătărie. Cea mai ideală dezlegare este folosirea iluminării
stratificate.
Sursa de lumină de bază, de obiciei, este amplasată direct pe tavan şi atunci muncind în bucătărie o umbrim.
De acea trebuie să o completăm cu reţele suplimentare de lumină care se vor afla în imediata apropiere a
blatului de lucru. Dacă posedaţi dulapuri suspendate recomandăm să folosiţi iluminarea care este montată
sub dulapuri. Acest mod de iluminare poate fi soluţionat în mai multe feluri – ca surse de iluminare punctiforme amplasate în colţul peretelui şi al mobilierului, ca, corpuri individuale sau un şir de lămpi montate
pe axa de sus a dulapului. Întotdeauna trebuie să ţineţi minte despre căldura produsă de lămpile incandescente sau a celor halogen – montate aproape de marginea exterioară a dulapurilor pot pricinui arsuri.
Lămpile de fluorescenţă, chiar dacă lumina lor nu este plăcută, sunt mai sigure din acest aspect.

Planificarea iluminării
De multe ori în bucătării singura sursă de lumină este lampa montată la mijlocul tavanului.
Aceasta este o soluţie puţin practică deoarece
persoanele care lucrează lângă blat, ca şi cele
care stau pe scaune îşi umbresc lumina (des.1).
Cea mai bună soluţie este folosirea ansamblelor de console, care iluminează o mare
parte a blatului de lucru (des. 2). Cea mai bună
iluminare la locul de lucru o asigură iluminarea
de sub dulapuri (des. 3 şi 4).

1

2

3

4
Lampa Ghibli

Lampa Duet extra

Lampa Airone

Iluminare

Cel mai întâlnit tip de iluminare sunt corpurile de iluminare
montate pe dulapurile suspendate. Cu siguranţă sunt mult
mai practice decât lampa de pe tavan, numai că, iluminează
numai o parte a blatului. Pe de altă parte, datorită formelor
nebanale oferă interiorului caracter, subliniind stilistica interiorului. Din această pricină iluminarea montată pe dulapuri
în primul rând are un rol decorativ. În bucătărie încercaţi să
folosiţi sursa de lumină care este asemănătoare cu lumina
naturală. Atunci când gătim trebuie să vedem cum se prezintă ceea ce pregătim. Plănuind iluminarea de sub dulapuri
întotdeauna ţineţi minte să amplasaţi din timp şi corect alimentarea precum şi comandarea lejeră a aprinderii. Dacă
sunteţi în timpul construcţiei sau a renovării casei sau a locuinţei, alimentarea şi comanda iluminării din bucătărie puteţi
să o cuplaţi la instalaţia electrică din casă. În cazul când este
schimbat numai mobilierul, alimentarea iluminări trebuie
plănuită luând în vedere prizele deja existente şi „folosirea”
lor de alte dispozitive de bucătărie (frigider, aragaz, hotă,
ceainic etc.). Cuplând iluminarea la prizele de 230 V trebuie
să verificaţi, dacă au propria comandă pe corp sau pe cablul
de alimentare. Dacă nu, comandaţi separat aceast sistem
de comandă. În oferta noastră veţi găsi întrerupătoare standard, cât şi întrerupătoare de mişcare, apropiere, precum şi
sisteme de comandă cu ajutorul telecomenzii. O revoluţie
în iluminarea bucătăriei este tehnologia LED. Iluminarea în
această technologie are o popularitate din ce în ce mai mare,
datorită diferitelor posibilităţi de folosire precum şi a costurilor scăzute de exploatare.
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Sertarul văzut din interior
În prezent, când viaţa noastră este o continuă alergătură, o mai mare atenţie o acordăm ergonomiei şi confortului utilizării, iar astăzi baza unei bucătării funcţionale şi ergonomice sunt sertarele. Acum câţiva ani,
puteam întâlni numai sertare joase, pentru tacâmuri. În bucătăria modernă de astăzi, sertarele se găsesc
în partea de jos a mobilierului bucătăriei şi reprezintă de fapt dulapurile de jos. Sertarele de astăzi sunt
accesibile cu înălţimi şi lăţimi diferite, sunt echipate în mecanisme cu funcţionare sigură, se trag delicat şi
aproape se închid fără zgomot, şi suportă greutăţi însemnate. O bogată ofertă de suporturi, organizatoare
şi elemente de divizare permit aranjarea lejeră a interiorului sertarelor, datorită acestui fapt acestea sunt
ordonate, iar fiecare lucru are locul său.
Pentru mobila noastră folosim două sisteme profesionale de sertare– TANDEMBOX care oferă cele mai
moderne soluţii tehnologice şi sistemul economic METABOX.

METABOX – în primul rând economia
METABOX este un sistem economic de sertare standard şi sertare cu fronturi înalte. Ghidajele din metal
care deschid parţial sertarul, suportă supraîncărcări dinamice chiar şi de până la 30 kg. În oferta noastră se
găsesc, de asemenea, suporturi adaptate la lăţimea sertarului, precum şi pereţi BOXIDE şi bare de tip reling
pentru divizarea transversală datorită cărora interioarele sertarelor D-voastră vor fi organizate perfect.

Sertarul văzut din interior

TANDEMBOX – confortul utilizatorului
Tandembox este un sistem care asigură scoaterea totală în exterior a sertarelor, care suportă supraîncărcări dinamice chiar şi până la 50 kg.
Este echipat într-un sistem de închidere silenţioasă Blumotion care asigură o închidere fără efort, lentă chiar şi a sertarului supraîncărcat. De
asemnea, a fost apreciat şi aspectul acestuia, ceea ce este confirmat de numeroasele premii pentru design. Tandembox este un sistem universal, unde în afară de sertarele joase şi înalte standard, sunt accesibile sertarele interioare şi sertarele cu fronturi înalte. Completarea acestei
oferte o reprezintă suporturile, elementele anti-alunecare şi sistemul de diviziune interioară Orga-Line creat special pentru aceste sertare.
Datorită acestei oferte bogate a sertarelor noastre fiecare element îşi va găsi locul potrivit, sigur, iar D-voastră veţi fi sigur, că odată cu schimbarea accesoriilor de bucătărie nu veţi avea nevoie să schimbaţi întregul sertar. Ajunge doar să mutaţi câţiva pereţi.
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Soluţii
moderne

Exemple de elemente decorative în sertarele înalte INTIVO.

În dulapurile şi sertarele Black Red White se utilizează o serie de soluţii noi,
care ridică confortul lor de utilizare de zi cu zi. Acestea se referă, printre altele,
la mecanismele de deschidere, închidere lentă, dar şi, de asemenea, la aspectul estetic şi modern al mobilierului.

INTIVO – designul interiorului
INTIVO este o nouă linie de sertare, în care este posibilă proiectarea individuală şi alegerea laturilor. Sertarele sunt accesibile în patru culori: negru, gri,
alb sau inox. În sertarele înalte clienţii pot adapta aspectul lor la preferinţele
sale: perete lateral plin în culoarea sertarului (aşa-numitele Boxcap) sau perete
decorativ cu elemente din sticlă, lăcuit sau furniruit.

sertarul INTIVO negru + furnir
accesibil în fronturi de culoare Norde şi Savana

Sertarele INTIVO se bazează tehnologic pe ghidajele TANDEMBOX verificate
(descrierea la pag. 189). Ca şi în cazul TANDEMBOX sertarele INTIVO sunt disponibile în versiunea joasă, înaltă, ca sertare interioare, pentru colţare şi pentru tipul COMBI (sub chiuvetă). Bogata ofertă a accesorilor ORGA-LINE, care vă
va ajuta la menţinerea ordinii impecabile a sertarului, este descrisă la pag. 192.
sertar INTIVO gri + sticlă
Lapte sau Malibu

sertar INTIVO alb + lac
accesibil în fronturi de culoare Elysee

sertar INTIVO inox + BOXCAP
în culoarea sertarului
În imagine: sertarul înalt INTIVO echipat în elemente de divizare, care
ajută la menţinerea ordinii.
Mai multe accesorii pentru sertare veţi găsi la pag. 192.

Soluţii moderne

AVENTOS – mişcări fluide
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Deschiderea confortabilă şi lentă a dulapurilor suspendate este posibilă datorită sistemeleîor de acţionare
AVENTOS. Datorită lor, frontul nu numai că se ridică uşor, dar, de asemenea, se poate opri în orice poziţie
dorită. Integrat cu sistemul de acţionare sistemul BLUMOTION lent închide frontul. Designul elegant şi
durabilitatea sunt avantajele suplimentare ale sistemului AVENTOS. Dulapurile şi sistemele de acţionare
AVENTOS sunt disponibile la diferite înălţimi: 36 cm (cu frontul care se întredeschide), 57 cm (cu frontul
care se întredeschide şi apoi se suprapune) şi 72 cm (cu front dublu care se întredeschide şi apoi se pliază).

BLUMOTION – închiderea lentă
BLUMOTION înseamnă mişcarea perfectă a închiderii mobilierului, închidere delicată şi silenţioasă care
nu necesită folosirea forţei. În sistemele BLUMOTION sunt echipate servomotoarele AVENTOS precum şi
sertarele INTIVO şi TANDEMBOX. Cu amortizoarele BLUMOTION pot fi echipate şi sertarele simple. Acum
nu are nicio importanţă cu câtă energie sunt închise fronturile – datorită BLUMOTION întodeauna se vor
închide delicat şi aproape silenţios. Cu cât este mai rapidă mişcarea, cu atât mai puternic funcţionează
BLUMOTION.

TIP-ON – în loc de mânere
Dulapurile fără mânere pentru bucătărie sunt moderne şi din ce în ce mai populare. Sunt confortabile în
folosinţă, şi în acelaşi timp elegante. Deschiderea uşilor fără mânere este realizată cu ajutorul sistemului
TIP-ON destinat pentru fronturile verticale (stânga / dreapta). În dulapurile unde este folosit TIP-ON pentru
deschiderea fronturilor ajunge să apăsaţi delicat pe front.

În imagine: Servomotoare AVENTOS
utilizate în dulapul cu front dublu
întredeschis şi pliat

În imagine: Fronturi fără mânere care se deschid
prin atingere – sistemul TIP-ON.

În imagine: Sistemul BLUMOTION pentru fronturi.
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ORGA-LINE

Organizarea bine gândită a sertarelor
ORGA-LINE este un sistem de înaltă calitate cu elemente de divizare interioare pentru sertarele TANDEMBOX şi INTIVO. Vă permite să particularizaţi interiorul lor pentru a stoca orice conţinut.
Datorită elementelor ORGA-LINE veţi putea folosi optimal spaţiul util şi îl veţi putea potrivi la diferitele articole stocate – puteţi
aranja sertarul pentru tacâmuri, mărunţişuri, provizii, oale, recipiente, folii pentru sortarea gunoiului şi multe altele.

sertare joase
Sunt ideale pentru stocarea tacâmurilor, condimentelor şi a
tot felul de gadget-uri de bucătărie. Menţinerea ordinii în toate
aceste produse este posibilă datorită sistemelor de organizare.
Recipientele precum şi elementele de divizare care intră în componenţa acestor sisteme pot fi aranjate în mod liber şi schimbate
după voie, facilitează organizarea sertarelor în funcţie de nevoile
D-voastră. Sertarul pentru tacâmuri poate fi dotat suplimentar
cu un suport pentru cuţite, puteţi pune în acest suport 9 cuţite.
În sertarul pentru mărunţişuri, se verifică foarte bine recipientul
pentru folie, echipat pe margine cu cuţite pentru tăierea foliei.
Sistemul de organizare a sertarelor, TandeMbox / INTIVO

ZSI.45VEI6

ZSI.60VEI6

ZSI.90VEI6

ORGA-LINE

sertare înalte
Sunt foarte practice pentru stocarea proviziilor, oalelor, farfuriilor sau a recipientelor. Spaţiul de stocare într-un asemenea sertar, îl puteţi aranja funcţional cu ajutorul elementelor de divizare transversale şi longitudinale, care se
reglează. Datorită diviziunilor în timpul deschiderii sertarelor nici nu se va
deplasa şi nu se va răsturna. Cu funcţionalitatea merge design-ul – culorile şi
modelele diviziunilor se potrivesc cu sertarele.
O soluţie confortabilă este sertarul pentru farfurii. Mânerele speciale cu lăţimea reglabilă pot stoca până la 12 farfurii. Acum pregătirea unei mese mari
se va face foarte rapid.
Suport pentru farfurii.

Elemente divizibile în sertarul TANDEMBOX

sertarul de tip COMBI
Sertarul de tip COMBI este aplicat în primul rând în sertarele de sub
chiuvetă. Cu ajutorul peretelui box facem loc pentru soluţiile care ne
ajută în întreţinerea curăţeniei. Utilizarea cădiţei şi diviziunilor asigură
suplimentar interiorul sertarului precum şi conţinutul acesteia.
Spaţiul rămas poate fi folosit pentru a amplasa coşul de gunoi, o cârpă
sau o perie.

Tăviţa pentru sticle

Elemente divizibile în sertarul INTIVO
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Organizarea dulapurilor
Accesul la sertarele adânci, în special la cele de jos, situate în colţ este întotdeauna dificil. Soluţia se află în
oferta noastră, sisteme moderne de coşuri Magic Corner şi rafturi rotative adaptate pentru mobilierul din colţ.
Rafturile rotative sunt în trei versiuni, fiecare pentru un alt tip de colţ interior. Magic Corner sunt coşuri proiectate special pentru dulapurile de tip DNW-105 – pentru cele mai adânci, pentru interiorul unde puteţi ajunge cu greutate.
În dulapurile, cu o lăţime de 15 sau 30 cm în spatele unui front aparent "normal" se pot ascunde coşuri cargo - rafturi
ajurate fixate de front care ies în afară în momentul când dulapul se deschide. Cu o mişcare lină a mâinii tragem conţinutul sertarului, vedem totul şi totul este la îndemână.

În dulapurile din colţ
Coşurile Magic Corner fac posibil accesul la
mobilierul din colţ. Sunt prinse de fundul
corpului de mobilier. Un alt mod de utilizare a colţului este raftul rotativ, 1/2 de rotire.

Coşul EKKO-SYSTEM

Coş dublu pentru gunoi

Organizarea dulapurilor

De asemenea şi pentru gunoi
Coşul dublu de gunoi iese în
exterior cu ajutorul sistemelor de
ghidare pe role, montate pe fundul
corpului de mobilier. Două coşuri
fac posibilă segregarea ecologică a
gunoiului.

Completarea ofertei o reprezintă coşurile de gunoi.
Cele mai simple sunt montate de front, iar capacul
se ridică automat în timp ce dulapul este deschis.
O alternativă pot fi coşuri simple sau duble montate de fundul dulapului. Soluţia pentru clienţii mai
pretenţioşi sunt cosurile modulare Ekko-System –
recipientele sunt disponibile în trei dimensiuni (de
la 6 până la 21 l), astfel încât numărul şi dimensiunea lor poate fi adaptată la dimensiunea dulapului
şi a nevoilor utilizatorului. Coşurile Ekko –System se
verifică cel mai bine în dulapurile de sub chiuvetă.

Coşul cargo pentru dulapul înalt.

Scurgătorul pentru veselă

Raft rotativ 1/2 de rotaţie

Raft rotativ

Coş cargo pentru dulapul scund
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Hotă pentru orice fel de bucătărie
Hota este un element necesar pentru fiecare bucătărie. Fără aceasta în încăpere uneori se
împrăştie mirosuri neplăcute, aerul este umed, iar în jurul plitei se depun picături de ulei şi
impurităţi.
În oferta noastră de hote puteţi găsi modele care se potrivesc atât în bucătăria modernă, ca şi în cea
clasică. Elementele unora din hote sunt efectuate din materiale asemănătoare şi în culorile fronturilor din oferta noastră, datorită acestui fapt hota devine o parte integrată a mobilierului de bucătărie.
Alegerea hotei depinde de mărimea bucătăriei şi posibilitatea de cuplare la canalul de ventilaţie.
Dacă nu există această posibilitate, alegând hota verificaţi dacă are funcţia de reciclare – după ce
aerul a fost filtrat se întoarce în încăpere. Dacă vom folosi funcţia de reciclare trebuie să ţinem minte
de înlocuirea filtrelor de carbon care atrag mirosurile din bucătărie.

Hote moderne
Integrata
Adaptate pentru bucătării– hotele Integrata au acelaţi dimensiuni
ca dulapurile GO-60/36 şi GO-90/36, se potrivesc cu fronturile
hotelor din oferta standard.

Afrodite 90
Culoare INOX

87th smooth street_stejar linara

Hotă pentru orice fel de bucătărie

Ismena 90
Culoare krem / vişin

Вытяжки
Amata 90
Culoare krem / vişin
[22] Imperor XXII_nuc italian

[14] Insygnata XIV_vişin

Hote clasice
În cazul hotei de evacuare cuplate la ventilaţie
mirosurile sunt evacuate în exterior, deci nu
este necesar să se folosească filtrul de cărbune,
datorită căruia este mai eficace. Alegerea hotei
depinde de multe ori de mărimea încăperii. În
bucătăriile mai mici, unde trebuie să se folosească chiar şi cel mai mic fragment al pereţilor
se verifică foarte bine hotele de sub dulap –
plate, care permit montarea unui dulap suplimentar, utile chiar dacă micşorează capacitatea
din cauza instalaţiei conduse prin interior. În
bucătăria mai mare, hota devine un element
decorativ, ocupă locul pe fragmentul de perete
expus sau poate fi agaţată direct deasupra insulei de bucătărie.
În afară de stilul şi mărimea bucătăriei un alt criteriu este puterea hotei. Dacă este aleasă corect
ar trebui cel puţin de şase ori pe oră să schimbe
aerul din încăpere. Când avem deja hota aleasă,
aceasta trebuie montată la înălţimea aleasă.
Acest lucru ar trebui să fie rezultatul unui compromis între recomandările producătorului plitei electrice (în general, asupra aragazului hotele
se montează mai sus), şi confortul de utilizare
– atârnat prea jos, îngreunează amestecarea în
cratiţe, şi puteţi să vă loviţi cu capul.
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22] Imperor XXII_nuc italian

Mânere comode
Mânerele sunt unele din elementele importante ale bucătăriei. Pe de o parte
sunt elementele ei ornamentale, în unele cazuri se vorbeşte chiar şi de bijuterii pentru mobilier. Deoarece mobila de bucătărie este folosită deseori trebuie să avem grijă, ca mânerele să fie practice. La sertarele mari şi încărcate
precum şi la frigiderul montat în dulap cel mai bine se verifică mânerele largi,
iar pe fronturile standard se verifică mânerele punctiforme. Numărul mare de
modele – peste 150 – permit să fie adaptate pentru fiecare bucătărie – pentru
cea clasică, ca şi pentru cea modernă. Printre ele sunt modele adaptate coloristic la fronturi, moderne în ultimul timp, mânerele lungi. Chiar şi iubitorii lui
Svarowski vor găsi ceva pentru sine.

Mânere clasice pentru colecţiile Royal şi Sentima

[14] Insygnata XIV_vişin

mânerul P4
alamă, elemente din ceramică

mânerul G1
alamă, elemente din ceramică

mânerul P2
alamă, elemente din ceramică

mânerul G7
alamă, elemente din ceramică

mânerul M3
alamă

mânerul G5
alamă

mânerul M6
alamă

mânerul M6 fără şild
alamă
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Mânere
38th elysee avenue_alb lucios / 37th savana avenue_heban yoruba

Ручки
77th simple street_culoarea bobului de mazăre /
vişin corean

Mânere moderne pentru colecţia Capital şi Traffic

mânerul S2A
cu cristale Swarovski

mânerul
S1B

mânerul S2B
cu cristale Swarovski

mânerul
N43B

38th elysee avenue_grafit lucios

mânerul
N41

mânerul N35B

mânerul N40

mânerul N37

mânerul
N38A

mânerul N38B
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82nd hedar street_stejar milano

Blaturi practice
Pentru bucătăriile noastre oferim blaturi laminate cu o grosime de 38 mm. De obicei realizăm blaturi cu laţimea standard de 60 cm. Deoarece toate blaturile fabricate de noi sunt realizate în funcţie de comanda clienţilor şi sunt adaptate la nevoile acestora şi la mărimea sistemului de mobilier, nu ne limităm numai la blaturile
standard. Lăţimea maximală a blaturilor este de120 cm, iar lungimea, în funcţie de decor de la 270 la 410 cm.
În cazul blaturilor de bucătărie o foarte mare importanţă o are rezistenţa acestora la umezeală, de aceea o
foarte mare însemnătate pentru noi o are modul de finisare a muchiilor. Cel mai bine se prezintă protecţia
standard (laminatul "este înfăşurat" pe muchia frontală), dar în acest fel este finisată numai o parte a blatului.
Pentru finisarea celorlalte propunem bordura melaminată, PVC sau SSV. Aceasta din urmă este într-adevăr
cea mai scumpă şi accesibilă numai în anumite decoruri, dar se potriveşte cel mai bine din punct de vedere
coloristic şi oferă un grad mai înalt de protecţie decât PVC sau melamina “normală”. Completarea ofertei o
reprezintă accesoriile, cum ar fi de ex. plintele pentru blaturi din aluminiu sau de culoarea blaturilor, sau plinta
care lăţeşte blatul.

[15] Artycja XV_arin auriu
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Blaturi practice

Regulile de utilizare a blaturilor
Evitaţi impactul permanent cu căldura. Nu aşezaţi vasele calde direct pe suprafeţe laminate ale blaturilor de lucru, deoarece aceasta poate fi cauza apariţiei a tot felul de
modificări a culorilor. Utilizaţi tăvi speciale pentru vasele de gătit calde.

Utilizaţi funduri din lemn sau din plastic pentru tăiat. Suprafaţa blatului nu este rezistentă la zgârieturi. Activităţile din bucătărie efectuate prin folosirea instrumentelor ascuţite
pot cauza deteriorarea suprafeţei.

Evitaţi cantităţi excesive de apă în locurile unde se unesc blaturile şi pe marginile chiuvetei. Surplusul de apă care este lăsat pentru o perioadă mai lungă de timp poate cauza
umflarea blatului. Ştergeţi blatul cu o cârpă uscată.

Nu folosiţi pentru curăţarea blatului materiale abrazive şi prafurile de curăţat. Blaturile
pot fi curăţate numai prin folosirea apei şi a detergenţilor delicaţi. Petele de cerneală şi
grăsime trebuie îndepărtate cu ajutorul unei cârpe uscate şi a solvenţilor corespunzători
(de ex. cu alcool, cu acetonă).

Fiţi atenţi la temperaturile înalte atunci când deschideţi dispozitive cum ar fi maşina de
spălat vase, cuptorul – există posibilitatea de opărire a bordurii. Aşteptaţi până ce temperatura din interiorul dispozitivului scade. Sub blat folosiţi folii protectoare, care, de
obicei, sunt livrate împreună cu dispozitvul AEG pentru incorporare.

granit auriu

Ţineţi minte
Blaturile pot fi folosite numai în
încăperile închise.
alb

arin

granit royal

lemn vechi
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7 paşi pentru obţinerea
unei satisfacţii totale
calitate

Solicitaţi calitate – care este garantată de mobilierul Black Red
White. Vânzătorul vă va oferi toate informaţiile pe care doriţi
cu privire la sortiment şi termenul de realizare.
Instrucţiunea

Luaţi la cunoştinţă regulile cu privire la montaj – instrucţiunea
o veţi găsi printre elementele dintr-un pachet al unui anumit
segment (acest pachet are pe etichetă o informaţie suplimentară „instrucţiunea se află în acest pachet”).
Service

În cazul în care aţi constatat ne-conformităţi în timpul montajului:
– duceţi-vă la punctul de vânzare de unde aţi achiziţionat mobilierul, unde veţi fi familiarizat cu condiţiile de service cu
privire la reclamaţii
– transmiteţi codul elementului reclamat (tabelul se găseşte
în instrucţiune)
– dacă este posibil: prezentaţi eticheta asortimentului cu defecte.

Transportul

Solicitaţi precauţie în timpul transportării mobilierului – fiţi
atenţi în primul rând la pachetele grele şi cele care conţin
sticlă (informaţia trebuie să se găsească pe etichetă).
Siguranţă

Înainte de montare luaţi la cunoştinţă regulile de siguranţă şi regulamentul.

Conservarea

Mobilierul trebuie curăţat cu o cârpă umedă, cu o bucată de
material moale sau cu un prosop de hârtie. Nu se recomandă
lăsarea urmelor umede pe suprafaţa mobilierului.
Întrebări

Dacă aveţi întrebări sau observaţii cu privire la mobilierul BLACK RED
WHITE sunaţi la numărul de telefon al BIUROULUI DE DESERVIRE A
CLIENTULUI: +48 84 685 02 02. De asemena, sperăm că ne vei vizita şi
îţi vei exprima opinia cu privire la mobilierul de bucătărie pe pagina
noastră www.brw.com.pl

Planificaţi propria bucătărie

Ergonomia

Ergonomia
în bucătăria D-voastră
Pregătind masa, de multe ori petrecem în bucătărie mult timp, de aceea
este important ca aranjamentul mobilierului să fie proiectat ergonomic, pentru ca munca în bucătărie să fie pur şi simplu confortabilă.
Regula de bază a aranjării bucătăriei este regula triunghiului de lucru. Marea
majoritate a activităţilor din bucătărie are loc între trei dispozitive – frigider,
chiuvetă şi plita electrică. Bineînţeles numărul de dispozitive din prezent este
din ce în ce mai mare, dar cu toate acestea funcţiile noi sunt strâns legate
de dispozitivele automate, care nu necesită o deservire pe o perioadă lungă
de timp, de fapt sunt foarte repede încărcate şi descărcate, aşa cum ar fi de
exemplu cuptorul cu microunde sau cuptorul separat. Trei dispozitive care
sunt cele mai importante folosesc pentru activităţile cele mai importante
– păstrarea alimentelor, pregătirii preliminare şi gătirii propriu-zise. Fiecare
dintre aceste activităţi este strâns lagată de lucrul pe blat, deci – scoaterea
şi segregarea produselor, tăierea şi amesteacarea acestora şi în final gătirea
şi punerea alături a vaselor fierbinţi. De aceea sunt atât de importante părţile libere ale blatului care se găsesc în apropierea fiecărui dispozitiv. Uneori,
totuşi trebuie să ajungem la un compromis. Într-o bucătărie mică trebuie să
minimalizăm numărul de blaturi care folosesc numai pentru punerea vaselor
fierbinţi, în favoarea creării unui segment mai lung al blatului. Un singur blat
mai lung este mult mai folositor decât câteva blaturi mai scurte.

Ergonomia din bucătărie
Triunghiul de lucru arată distanţele optimale între cele mai importante dispozitive din bucătărie, şi schema de bază a activităţilor din
bucătărie. Şirul de lucru trebuie să înceapă de la frigider (de unde
scoatem produsele). Următoarea etapă este spălarea produselor şi
pregătirea preliminară a acestora (în acest moment avem nevoie de
chiuvetă şi blatul de lucru). Pregătirea mâncării ia sfârşit prin gătirea
sau coacerea deci ultimul dispozitiv trebuie să fie aragazul.

Sub formă de „L”
Triunghiul de lucru prelungit începe de la frigider.
Blatul îngust dintre chiuvetă şi frigider reprezintă
blatul mobil – unul asemănător se găseşte în spatele
aragazului. Locul principal de lucru este colţarul.

Sub formă de „C”
Este cel mai comod loc de muncă, care posedă două
blaturi de lucru şi blaturi mobile pe lângă frigider şi
aragaz. Lungimea blaturilor este în funcţie de mărimea bucătăriei.

CLĂTIRE
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Aranjamentul paralel
Două şiruri de lucru, din care unul – în cazul unei încăperi
deschise – se transformă într-o insulă de bucătărie.
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Planificaţi
propria bucătărie
Măsuraţi locul unde aţi prevăzut că va fi amplasată bucătăria D-voastră, marcaţi locurile unde
vor fi ferestrele şi ieşirile instalaţiilor şi a mediilor. Desenaţi forma bucătăriei folosind grila de
măsurare de alături. În primul rând alegeţi dulapurile de jos (puteţi folosi modelele de mai jos).
Cu ajutorul acestora realizaţi sistemul care este cel mai avantajos pentru D-voastră, ţinând cont
de nevoile şi posibilităţile legate de spaţiu. Ţineţi minte să nu plasaţi mobila în faţa ferestrelor
(acestea trebuie să se deschidă). Dacă veţi hotărî că veţi da la o parte caloriferul gândiţi-vă cum
va fi încălzită bucătăria (una dintre soluţii poate fi instalaţia de încălzire prin pardoseală). Următorul pas este alegerea dulapurilor suspendate. Gândiţi-vă ce veţi păstra în aceste dulapuri. Pe
baza acestor nevoi trebuie să planificaţi numărul lor şi amplasarea. În momentul în care veţi şti
cu exactitate cum doriţi să arate bucătăria D-voastră, mergeţi la cel mai apropiat magazin Black
Red White, unde împreună cu proiectantul veţi arunca o privire peste proiect şi veţi putea alege
echipamentul şi accesoriile.

Dimensiunile şi formele de bază ale dulapurilor Black Red White.
scala 1:25
1 cm=25 cm

Dulapuri
suspendate
15x30 cm

30x30 cm

45x30 cm

60x30 cm

80x30 cm

90x30 cm

30x30 cm

60x60 cm

60x60 cm

Dulapuri de jos

15x60 cm

32x60 cm

30x60 cm

45x60 cm

60x60 cm

80x60 cm

90x60 cm

90x90 cm

90x90 cm

105x60 cm

Dimensiunea se referă la dulapul cu blat.

90x90 cm

100 cm

Garanţia
Dintre toate elementele de mobilier, mobilierul de bucătărie este exploatat cel mai intens. Deschiderea frecventă a dulapurilor reprezintă o sarcină mare pentru balamale şi sertare. De aceea
în bucătăriile noastre folosim balamalele Clip, sertarele Metabox şi Tandembox cât şi servomotoarele Aventos. Toate aceste produse sunt cuprinse de garanţia pe viaţă cu privire la calitate.
Celălalte elemente sunt cuprinse de garanţia de bună executare.
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100 cm

100 cm
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Notiţe

CAPITAL

Cuprinsul bucătăriei
38th elysee avenue

10-21

37th savana avenue

22-27

36th norde avenue

28-31

36th avenue

32-33

th

34 park avenue

34-35

35th park avenue

36-37

85th play street

44-47

TRAFFIC

th

84 board street

48-49

89th galleo street

50-53

88th twin street

54-55

87th smooth street

56-63

81st diona street

64-67

82nd hedar street

68-71

83rd telesto street

72-77

80th frame street

78-81

SENTIMA

ROYAL

th

77 simple street

82-85

41st milk street

86-87

61st pudding street

88-89

[26] Intrygia XXVI

96-97

[24] Patetos XXIV

98-99

[23] Gladiatus XXIII

100-101

[29] Magnatio XXIX

102-103

[21] Negocjusz XXI

104-105

[30] Dynastian XXX

106-107

[14] Insygnata XIV

108-111

[16] Diadema XVI

112-115

[28] Pretendia XXVIII

116-117

[20] Splendoria XX

118-119

[15] Artycja XV

120-123

[27] Koronatus XXVII

124-125

[22] Imperor XXII

126-129

[25] Troniusz XXV

130-133

[11] Strategio XI

134-137

[1] Prima Dragoste

144-145

[4] Patru anotimpuri

146-149

[13] Treisprezece norocos

150-151

[7] Al şaptelea cer

152-157

[3] Trei dorinţe

158-159

[9] Simfonia a noua

160-161

[2] Două noroace

162-165

[8] A opta ispit

166-167

[19] Secolul al nouăsprezecelea

168-169

[12] Doisprezece trandafiri

170-171

mobilierul tuturor generaţiilor
Black Red White S.A.: 23-400 Biłgoraj, ul. Krzeszowska 63, Polska
Departamentul de Marketing: tel.: +48 84 68 50 202, fax: +48 84 68 50 290

www.brw.com.pl

În cadrul îmbunătăţirii permanente a produselor în conformitate cu cerinţele pieţei şi cele legale, producătorul BLACK RED WHITE S.A. îşi rezervă dreptul pentru introducerea în orice clipă a modificărilor
de construcţie în ceea ce priveşte mobilierul oferit, neschimbând totuşi caracterul genearal al acestora. Tot mobilierul prezentat în acest catalog este vândul în pachete pentru automontare. Numai montajul
corect, şi anume cel în conformitate cu instrucţiunea, garantează satisfacţia de utilizare a acestuia. Oferta prezentată în catalog nu reprezintă o ofertă în înţelesul Codului Civil. Datorită limitelor care rezultă
din tehnica de imprimare, culorile repoduse în catalog pot să difere de culorile reale ale mobilierului oferit. Decoraţiile care sunt folosite în imagini nu sunt cuprinse în preţul mobilierului. Toate datele cuprinse
în catalog sunt valabile în luna când acesta a fost dat spre imprimare (01/11). Dimensiunile mobilierului pot suporta mici modificări. Toate dimensiunile trecute în catalog sunt dimensiuni externe (sunt luate
în vedere finisările).
Atenţie: dacă nu vă mai interesează acest catalog nu îl aruncaţi. Oferiţi acest catalog altor persoane interesate. În acest fel veţi participa la protecţia mediului înconjurător.

