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Wiemy jak trudnym wyzwaniom muszą sprostać nasze me-

ble w Państwa łazienkach. Wysoka i często zmieniająca się 

wilgotność powietrza, kontakt z wodą w postaci ciekłej, 

kondensacja na płytkach ceramicznych oraz ryzyko konta-

ktu z agresywnymi chemicznie środkami czyszczącymi – to 

czynniki, które powodują szczególne narażenie produktów. 

W ORiSTO, świadomi tych zagrożeń, jako jedyni na polskim 

rynku mebli łazienkowych stosujemy unikalne, potrójne za-

bezpieczenie przed wodą i wilgocią. Po pierwsze – do kon-

struowania mebli wybieramy tylko płyty wilgocioodporne 

– można je łatwo rozpoznać po zielonkawym zabarwieniu. 

Takie płyty, w przypadku kontaktu z wodą mniej pęcznieją, 

zachowują swoją strukturę i trwałość. Po drugie – w elemen-

tach stosujemy staranne lakierowanie specjalnie dobranymi 

lakierami o podwyższonych standardach wodoodporności. 

Trzecim elementem jest wodoodporny klej poliuretanowy 

do przyklejania obrzeży płyt. To bariera, która dzięki szczel-

nej spoinie dodatkowo zabezpiecza wilgocioodporną płytę. 

Takie łączenie zabezpieczeń pozwala z przekonaniem i pew-

nością powiedzieć – jesteśmy najlepsi na rynku.

standard ORiSTO
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Wiemy, co może się stać z użytkowanymi w łazienkach meblami, jeżeli nie są 

odpowiednio zabezpieczone. Klejone tanimi klejami obrzeża odspajają się, nie 

stanowiąc praktycznie żadnej bariery dla penetracji wody i wilgoci. Wykonane ze 

zwykłych materiałów elementy płytowe pęcznieją, następuje szybkie zniszczenie 

ich struktury, czego konsekwencją jest utrata stabilności mebli. Przestają działać 

drzwi i szuflady a spuchnięte elementy płyt są znakomitą pożywką dla grzybów 

i pleśni. Pierwsze zmiany w przypadku najczęściej spotykanych na rynku rozwiązań 

tanich produktów następują już po około miesiącu użytkowania. Aby ochronić 

naszych Klientów przed takim scenariuszem nasze standardy dobieramy bardzo 

starannie – i na podstawie badań porównawczych wiemy że tylko potrójne zabez-

pieczenie ORiSTO jest gwarancją trwałości i pewności użytkowania.

najlepsze zabezpieczenie
przed wilgocią

jakie to ma 
znaczenie?

elementy w standardzie zwykły standard
producentów

na rynku
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Mamy bogate doświadczenie i wiemy jak projektować specyfikację i technologie dla mebli 

łazienkowych. Ale sama specyfikacja to za mało. Mając na uwadze konieczność utrzymywania 

i poprawy naszych standardów oraz rozbudowę wiedzy o funkcjonowaniu mebli w łazienkach, 

podjęliśmy decyzję o budowie własnego, firmowego laboratorium. Na bieżąco sprawdzamy 

tam zgodność parametrów dostarczanych materiałów i komponentów z określonymi przez 

nas, wysokimi standardami. To także znakomite miejsce do rozbudowy naszych 

kompetencji poprzez prowadzenie szeregu prac badawczo-rozwojowych. Tak 

budowany know-how pozwala szybko i nieustannie udoskonalać produkty, które 

już dzisiaj cieszą się opinią najlepiej zabezpieczonych na rynku.

laboratoria

kiedy najwyższy standard to jeszcze za mało...
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ORiSTO dziś to bardzo nowoczesny i stale modernizowany park maszynowy zainstalowany w nowych budynkach. 

To nasza duma i źródło przekonania, że jesteśmy znakomicie przygotowani na wyzwania współczesności. Produk-

cja zarządzana sprawnie działającym systemem ERP daje gwarancję stabilności i przewidywalności. Na każdym 

kroku jest mierzona i analizowana pod kątem zwiększania wydajności i efektywności.

produkcja

profesjonaliści
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Nasza, już blisko 90-letnia historia jest powodem do dumy, ale i zobowiązaniem. 

Z sukcesem staramy się połączyć najlepsze tradycje stolarskiego rzemiosła, 

z których od kilkudziesięciu lat znana jest firma rodziny Ornowskich, z wymaganiami 

współczesnej produkcji przemysłowej. Elementem łączącym te dwa światy jest dbałość o 

szczegóły. Bardzo nam zależy na tym, żeby w naszych produktach pozostał ślad zaangażowania, 

każdy szczegół ma znaczenie

100 % potrójne 
zabezpieczenie przed wodą 
i wilgocią

100 % soft-close
w drzwiach i szufladach 

100 % pięcioletnia 
gwarancja na wszystkie 
meble ORiSTO

odpowiadamy
na każdy kontakt 

100% wszystkie 
meble zmontowane

profesjonalizmu i solidności ludzi, którzy brali udział w ich wytworzeniu. I co 

ważne –dotyczy to wszystkich obszarów działalności firmy, nie tylko aspe-

któw produkcyjnych. Chcemy być nowocześni, bo tego wymagają wyzwania 

współczesności. Ale chcemy być też tradycyjnie solidni i rzetelni bo uważamy, 

że tylko tak możemy budować trwałe wartości na przyszłość.

wizja
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nowości kolekcji uniun
i





Proste bryły, ramki na frontach i intrygujący detal – nowa kolekcja SKAGEN gro-

madzi w sobie najlepsze cechy i najbardziej oczekiwane elementy stylu skan-

dynawskiego. To propozycja dla lubiących prostotę, ale nie minimalizm. Dla 

zainteresowanych wnętrzem surowym ale ciepłym, dla zwolenników uczciwego 

designu wtopionego w naturalne materiały. A wszystko w oprawie kolekcji UNI 

ORiSTO zapewniającej niezwykłą elastyczność i swobodę aranżacji. 

skandynawsko

un
i skagen
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Jak we wszystkich kolekcjach UNI, meble SKAGEN można łączyć z szeroką gamą umywalek 

meblowych. Szczególnie polecamy kompletowanie z umywalkami CERA i nowymi 

ceramicznymi umywalkami JOY. 

17



Wyjątkowa forma uchwytu SKAGEN 

zapewnia komfortowe i wygodne 

otwieranie frontów. Ale jest 

również bardzo charakterystycznym 

wyróżnikiem designu tej kolekcji.

18



Dyskretna, łagodna krzywizna frontu jest 

dodatkowo podkreślona grą światła i cienia 

– dlatego warto zadbać o dobre oświetlenie 

mebli w miarę rozproszonym światłem. 

19



50 cm 60 cm 80 cm 120 cm

biały mat piaskowy mat

un
i skagen



Szafka podumywalkowa 50 cm, jedna szuflada z dodatkową szufladą wewnętrzną kolor: biały mat OR49-SD1S-50-2
Szafka podumywalkowa 50 cm, jedna szuflada z dodatkową szufladą wewnętrzną kolor: piaskowy mat OR49-SD1S-50-10
Szafka podumywalkowa 60 cm, jedna szuflada z dodatkową szufladą wewnętrzną kolor: biały mat OR49-SD1S-60-2
Szafka podumywalkowa 60 cm, jedna szuflada z dodatkową szufladą wewnętrzną kolor: piaskowy mat OR49-SD1S-60-10
Szafka podumywalkowa 80 cm, jedna szuflada z dodatkową szufladą wewnętrzną kolor: biały mat OR49-SD1S-80-2
Szafka podumywalkowa 80 cm, jedna szuflada z dodatkową szufladą wewnętrzną kolor: piaskowy mat OR49-SD1S-80-10
Szafka podumywalkowa 120 cm, jedna szuflada z dodatkową szufladą wewnętrzną kolor: biały mat OR49-SD1S-120-2
Szafka podumywalkowa 120 cm, jedna szuflada z dodatkową szufladą wewnętrzną kolor: piaskowy mat OR49-SD1S-120-10
Szafka wysoka boczna 35 cm, jedne drzwi uniwersalna lewa/prawa kolor: biały mat OR49-SB1D-35-2
Szafka wysoka boczna 35 cm, jedne drzwi uniwersalna lewa/prawa kolor: piaskowy mat OR49-SB1D-35-10
Szafka wysoka boczna 40 cm, jedne drzwi uniwersalna lewa/prawa kolor: biały mat OR49-SB1D-40-2
Szafka wysoka boczna 40 cm, jedne drzwi uniwersalna lewa/prawa kolor: piaskowy mat OR49-SB1D-40-10

opis: kolor: indeks:

35 cm 40 cm
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Znana i lubiana kolekcja BRYLANT ORiSTO doczekała się swojego wariantu UNI. 

W tej propozycji zachowaliśmy wszystkie lubiane cechy designu tej kolekcji 

– horyzontalny układ, podkreślony wyraźnie zaznaczonymi krawędziami, 

geometryczny charakter frontów oraz delikatne frezowanie uchwytów. 

A wszystkie elementy oferowane przez kolekcje UNI – elastyczność wyboru 

umywalek, możliwość kompletowania z blatami i swoboda aranżacji – są w tym 

przypadku dodatkowym atutem. 

wyraźnie

un
i brylant
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Zwolennicy komfortowych i pojemnych 

rozwiązań z pewnością docenią możliwość 

łączenia różnych rozmiarów szafek BRYLANT 

pod wspólnym blatem. Uzupełnieniem 

takiego wyboru będzie któraś z umywalek 

nablatowych oferowanych przez ORiSTO. 

W przypadku łączenia szafek BRYLANT 

UNI z umywalkami meblowymi, zwłaszcza 

ceramicznymi – możemy wykorzystać szafki 

BRYLANT UNI jako szafki boczne – z pomocą 

przyjdzie w takim przypadku szeroki i stale 

poszerzany wybór blatów. 

24
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biały połysk

60 cm40 cm 50 cm 80 cm 120 cm 35 cm 40 cm

czarny mat

un
i brylant



Szafka podumywalkowa 50 cm, dwie szuflady kolor: biały połysk OR36-SD2S-50-1-V3
Szafka podumywalkowa 50 cm, dwie szuflady kolor: czarny mat OR36-SD2S-50-8-V3
Szafka podumywalkowa 60 cm, dwie szuflady kolor: biały połysk OR36-SD2S-60-1-V3
Szafka podumywalkowa 60 cm, dwie szuflady kolor: czarny mat OR36-SD2S-60-8-V3
Szafka podumywalkowa 80 cm, dwie szuflady kolor: biały połysk OR36-SD2S-80-1-V3
Szafka podumywalkowa 80 cm, dwie szuflady kolor: czarny mat OR36-SD2S-80-8-V3
Szafka podumywalkowa 120 cm, dwie szuflady kolor: biały połysk OR36-SD2S-120-1-V3
Szafka podumywalkowa 120 cm, dwie szuflady kolor: czarny mat OR36-SD2S-120-8-V3
Szafka wysoka boczna 40 cm, dwoje drzwi uniwersalna lewa/prawa kolor: biały połysk OR36-SB2D-40-1-V3
Szafka wysoka boczna 40 cm, dwoje drzwi uniwersalna lewa/prawa kolor: czarny mat OR36-SB2D-40-8-V3
Szafka wysoka boczna 35 cm, dwoje drzwi uniwersalna lewa/prawa kolor: biały połysk OR36-SB2D-35-1-V3
Szafka wysoka boczna 35 cm, dwoje drzwi uniwersalna lewa/prawa kolor: czarny mat OR36-SB2D-35-8-V3
Szafka niska boczna  40 cm, jedna szuflada kosz w komplecie, kolor: biały połysk OR36-SN1S-40-1-V3
Szafka niska boczna  40 cm, jedna szuflada kosz w komplecie, kolor: czarny mat OR36-SN1S-40-8-V3

opis: kolor: indeks:
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Oferta kolekcji blatów UNI została przez nas poszerzona o dodatkowe 

rozmiary – a przede wszystkim o oczekiwany nowy materiał. Teraz wszystkie 

rozmiary blatów, obok dostępnych wcześniej wersji laminowanych 

i lakierowanych występują także w opcji wykonanej z litego drewna. Wykończone 

przez olejowanie zapewnią powiew naturalności w Twojej łazience, dołączony do 

blatu olej pozwoli zabezpieczyć wycięcia na umywalkę lub drobne uszkodzenia. 

Klejenie blatów z lamelli litego drewna dębowego zapewnia stabilność kształtu 

i uatrakcyjnia wygląd. 

lite drewno

un
i blaty
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Blaty drewniane, podobnie jak wybrane 

kolory poprzednich wersji, występują 

w szerokościach aż do 160 cm. Umożliwi 

to skompletowanie naprawdę znacznych 

rozmiarów zabudowy meblowej. Twoja 

łazienka będzie dzięki temu mistrzem 

przechowywania, niezależnie którą 

z kolekcji UNI wybierzesz jako meble 

pod blaty.   

30



Szczególnie polecamy łączenie nowego 

dekoru blatów z meblami SKAGEN. 

Skandynawski rodowód obydwu tych 

propozycji powoduje iż wdzięcznie 

wkomponuje się w każde inspirowane stylem 

nordyckim wnętrze. 

31



biały połysk / biały mat

polny zielony mat dąb naturalny

czarny mat

ciepły szary mat grafit połysk

piaskowy mat

> lite drewno

> naturalna odporność wysokiej jakości drewna dębowego

> stabilność wymiarów dzięki klejeniu z lameli

> olej do konserwacji dołączony do blatu

un
i blaty
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Teraz Twoja łazienka ma już wszystko. Do szerokiej już oferty 

kolekcji UNI dołożyliśmy bowiem bardzo praktyczną szafkę 

o szerokości 40 cm. Jest ona wyposażona w wysuwany kosz na bieliznę 

– metalowe perforowane boki i najwyższej jakości system wysuwu tworzą 

produkt, który znakomicie uzupełnia i poszerza walory funkcjonalne mebli. 

A kompozycja szafek podumywalkowych UNI z nową szafką z koszem 

– to połączenie idealne. 

piąty element

un
i szafka z koszem
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Wszystko jedno czy wybierzesz moderni-

styczną formę szafek BRYLANT UNI, 

czy propozycje wzornictwa innych kolekcji, 

uniwersalny charakter stylistyki szafki 

z koszem zapewni idealne wpasowanie 

w komplet. 

36



Kosz w nowej szafce ma prowadnice 

z pełnym wysuwem, dzięki czemu cała jego 

objętość jest po wysunięciu łatwo dostępna 

i dobrze widoczna. 

37



BRYLANT SILVER

BERYL SIENA > boki z perforowanej, lakierowanej proszkowo blachy

> pełen wysuw i regulacje 3d na prowadnicach BLUM Movento

>  wymiary (szer. x wys. x gł, cm)  40 x 50 x 46 

> pojemna przestrzeń na ubrania i inne elementy

un
i szafka z koszem
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Kolejna propozycja nowości – umywalki ceramiczne JOY. Włoska wrażliwość 

i mistrzostwo produkcyjne w połączeniu z uniwersalnym designem tworzą 

połączenie znakomicie uzupełniające wybór umywalek do kolekcji UNI 

delikatnie 

un
i umywalki joy
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Największa umywalka występuje w wersji 

z dwiema misami – to wygodne i oszczę-

dzające miejsce rozwiązanie dla łazienki 

z której mogą jednocześnie korzystać 

dwie osoby. 

42



W obrębie kolekcji JOY mamy do wyboru 

trzy najbardziej popularne rozmiary 

– 60, 80 i 120 cm.

43



Umywalka meblowa 60 cm, ceramiczna Joy kolor: biały (ceramika) UME-JO-60-91
Umywalka meblowa 80 cm, ceramiczna Joy kolor: biały (ceramika) UME-JO-80-91
Umywalka meblowa 120 cm, ceramiczna Joy podwójna kolor: biały (ceramika) UME-JO-120-91-D

opis: kolor: indeks:

un
i umywalki joy



Umywalki JOY występują w wersji 

z otworami na baterie. Ich cechą 

charakterystyczną jest również wysokość 

rantu – tylko 20 mm. W połączeniu 

z meblami UNI otrzymujemy 

rozwiązanie delikatne wizualnie, 

ale bardzo funkcjonalne. 

Umywalka meblowa 60 cm, ceramiczna Joy kolor: biały (ceramika) UME-JO-60-91
Umywalka meblowa 80 cm, ceramiczna Joy kolor: biały (ceramika) UME-JO-80-91
Umywalka meblowa 120 cm, ceramiczna Joy podwójna kolor: biały (ceramika) UME-JO-120-91-D
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kolekcje uniun
i





Chcąc sprostać rosnącym oczekiwaniom naszych Klientów stworzyliśmy ideę kolekcji uni-

wersalnych. To oferta, której głównym wyróżnikiem jest przede wszystkim standaryzacja 

wymiarowa. Pozwala ona na swobodne kompletowanie szafek z dużą liczbą zróżnicowanych 

stylistycznie, funkcjonalnie i materiałowo umywalek. To także jednolity i wysoki stan-

dard wnętrza oraz zastosowanych rozwiązań, dbałość o elegancję i szczegóły wykończenia 

i wysoka jakość wykonania. Zachęceni bardzo pozytywnym przyjęciem tego pomysłu 

– proponujemy znaczne poszerzenie oferty uniwersalnej. Już 7 kolekcji naszych mebli 

może być swobodnie kompletowane z rosnącym portfolio umywalek. W ofercie kolekcji 

uniwersalnych znaleźć można nowe propozycje mebli – to znana i doceniana wcześniej 

kolekcja BRYLANT, która obecnie posiada swoich przedstawicieli także w kolekcjach uni-

wersalnych. To także kolekcja BERYL, której produkty zostały skorygowane konstrukcyjnie 

i wymiarowo aby zapewnić uniwersalne dopasowanie. Szczególna uwagę chcielibyśmy również 

zwrócić na nowe umywalki CERA – to pierwsze w całości przez nas zaprojektowane i wykonane 

umywalki ceramiczne, których dokładniejszy opis znajdzie się w kolejnych częściach katalogu.

Meble wszystkich kolekcji uniwersalnych występują, jako rozwiązania 

dwuszufladowe, w najbardziej popularnych rozmiarach szerokości – 60 

i 80 cm. Można wybrać także pojemne i duże szafki 120 cm, ten rozmiar 

nie wystepuje w kolekcji BERYL UNI. W kolekcjach SIENA, BOLD i MONTEBIANCO 

dostępne są także szafki jednoszufladowe o szerokości 50 cm. Głębokość wszystkich 

szafek UNI to 46 cm.

łącz i komponuj
jak chcesz...

kolekcje uniwersalneun
i



Szerokości umywalek meblowych:
> 50 cm – umywalki CERA i TWINS

>  60 i 80 cm – wszystkie kolekcje

> 120 cm – AMELIA i BOLD, występują 

w wariancie z jedną jak i dwiema miskami, 

umywalka JOY tylko w wariancie 

z dwiema miskami

dopasowanie
umywalek
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bogate
wnętrze

Projektując nasze kolekcje uniwersalne włożyliśmy wiele wysiłku, aby wnętrza sza-

fek wyróżniały się wysokim standardem i elegancją. Ciemne korpusy szuflad, idealnie 

harmonizujące z najwyższej klasy metalowymi bokami oraz zabezpieczone grafi-

towym lakierem wewnętrzne powierzchnie korpusów – wszystko to 

jest synonimem najwyższej jakości. Ale ma to też walor fun-

kcjonalny – w takim wnętrzu nie widać śladów 

zużycia i zniszczenia powierzchni a la-

kierowanie wnętrza korpusów dodat-

kowo zabezpiecza te elementy przed 

działaniem wody.
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szafki boczne wysokie

Korpusy – wilgocioodporna płyta wiórowa lub wilgocioodporny MDF, fronty 

– wilgocioodporny MDF. Wnętrze grafitowe z powierzchniami laminowanymi 

i lakierowanymi.

2 warianty funkcjonalne – płaska i szeroka szafka z poprawionym dostępem do 

przechowywanych drobiazgów oraz głęboki słupek z możliwością instalowania 

opcjonalnego wysuwnego kosza na bieliznę. Drzwi uniwersalne, lewe/prawe 

z zawiasami ze zintegrowanym soft-close. Korpusy szafek wyposażone w kryte 

zawieszki z regulacją 3D.

6 regulowanych hartowanych półek szklanych, wykonanych z dymionego szkła 

o kolorze harmonizującym z powierzchniami wewnętrznymi szafek.

szafki podumywalkowe 120 cm

Standard i rozwiązania materiałowe – analogicznie jak w pozostałych meblach 

kolekcji uniwersalnych.

Górne szuflady wyposażone w dołączone z produktem 3 wymienne wkłady – na 

środku i po bokach. Odpowiedni montaż wkładów pozwala na przygotowanie 

szafki do wariantowej instalacji - jako komody czyli dużej szafki bocznej (wszystkie 

wkłady pełne) lub szafki podumywalkowej z opcjonalnie umieszczonymi 

umywalkami – po lewej lub prawej stronie (jeden wkład częściowy).

Możliwe jest także skonfigurowanie szafki pod 2 umywalki nablatowe lub 

umywalkę meblową z 2 miskami, z dwoma wkładami częściowymi – w takim 

wariancie szafka jest przedstawiona na rysunku.

51



konfiguracje

szafka pod umywalkę 60/80 cm, syntetyczną
> po instalacji listwa wystaje ponad boki szafki około 2 mm, umywalka lekko unosi się nad 

bokami, połączenie należy uszczelnić silikonem

> metalowa listwa górna instalowana z kołnierzem w dół

> wkład środkowy szuflady w wersji krótkiej, zostawione puste miejsce na syfon w tylnej 

części wkładu

szafka pod umywalkę 60/80 cm, ceramiczną
> metalowa listwa górna instalowana z kołnierzem w dół

> wkład środkowy szuflady w wersji krótkiej, zostawione puste miejsce na syfon 

w tylnej części wkładu

> po instalacji listwa wystaje ponad boki szafki około 16 mm, umywalka unosi się 

nad bokami około 14-16 mm
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szafki 60/80 cm, pod blaty
> po instalacji listwa wystaje około 2 mm,

> przy konfigurowaniu szafki bocznej- wkład szuflady w wersji długiej

> metalowa listwa górna z kołnierzem do góry

> przy instalowaniu umywalek nablatowych - środek szuflady w wersji 

krótkiej,

szafki 120 cm
Szczegóły mocowania listwy górnej w zależności od wariantu instalacji – analogicznie jak w przypadku szafek 60/80 cm. Przy instalacji umywalek z dwiema misami lub dwóch 

umywalek nablatowych  – wkłady krótkie w skrajnych sekcjach szuflady górnej. W przypadku instalowania jednej umywalki nablatowej asymetrycznie - wkład krótki, odpowiednio 

z lewej lub prawej strony. W pozostałych przypadkach instalacji umywalek – jeden wkład krótki w środkowej sekcji szuflady. W przypadku instalacji jako szafki bocznej – wszystkie 

wkłady długie. Przy asymetrycznym układzie z umywalką z lewej lub z prawej strony - wkład pod umywalką krótki, pozostałe długie.

53



un
i

Proste bryły mebli  uzupełnione dopracowanym detalem. Uchwyt wkom-

ponowany w wycięcie frontu – zwraca uwagę ale i sprawia wrażenie spójności 

i wizualnej konsekwencji. Miękka krzywizna frontów tworzy wraz z uchwytem 

przyjemny i neutralny akcent, dzięki któremu wyrazistość geometrycznej formy 

ulega złagodzeniu. Przedstawiamy meble SIENA – naturalny i przytulny akcent 

Twojej łazienki.

naturalnie

siena
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Jeżeli szukasz rozwiązania wyrafinowanego i nadającego zdecydowanego charakteru wnętrzu 

– meble SIENA w czarnym macie są idealnym wyborem.
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Warto zwrócić też uwagę na możliwość 

doboru do takiego wykończenia uchwytów 

w kolorze frontów lub jeszcze bardziej 

wyrazistego i skontrastowanego  – w złotym 

połysku.
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Także w tej kolekcji meble znakomicie będą 

współgrać z nowymi blatami w naturalnym 

dekorze jasnego dębu. Połączone z meblami 

w białym połysku lub ciepłym szarym 

macie idealnie wkomponują się w łazienkę 

o skandynawskim klimacie. 
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40 cm 50 cm 60 cm 80 cm 120 cm 35 cm 40 cm

biały połysk ciepły szary mat czarny mat

siena



Sza�a podumywalkowa 50 cm, jedna szuflada kolor: biały połysk OR45-SD1S-50-1
Sza�a podumywalkowa 50 cm, jedna szuflada kolor: ciepły szary mat OR45-SD1S-50-12
Sza�a podumywalkowa 50 cm, jedna szuflada kolor: czarny mat OR45-SD1S-50-8
Sza�a podumywalkowa 60 cm, dwie szuflady kolor: biały połysk OR45-SD2S-60-1
Sza�a podumywalkowa 60 cm, dwie szuflady kolor: ciepły szary mat OR45-SD2S-60-12
Sza�a podumywalkowa 60 cm, dwie szuflady kolor: czarny mat OR45-SD2S-60-8
Sza�a podumywalkowa 80 cm, dwie szuflady kolor: biały połysk OR45-SD2S-80-1
Sza�a podumywalkowa 80 cm, dwie szuflady kolor: ciepły szary mat OR45-SD2S-80-12
Sza�a podumywalkowa 80 cm, dwie szuflady kolor: czarny mat OR45-SD2S-80-8
Sza�a podumywalkowa 120 cm, dwie szuflady kolor: biały połysk OR45-SD2S-120-1
Sza�a podumywalkowa 120 cm, dwie szuflady kolor: ciepły szary mat OR45-SD2S-120-12
Sza�a podumywalkowa 120 cm, dwie szuflady kolor: czarny mat OR45-SD2S-120-8
Sza�a wysoka boczna 35 cm, jedne drzwi uniwersalna lewa/prawa kolor: biały połysk OR45-SB1D-35-1
Sza�a wysoka boczna 35 cm, jedne drzwi uniwersalna lewa/prawa kolor: ciepły szary mat OR45-SB1D-35-12
Sza�a wysoka boczna 35 cm, jedne drzwi uniwersalna lewa/prawa kolor: czarny mat OR45-SB1D-35-8
Sza�a wysoka boczna 40 cm, jedne drzwi uniwersalna lewa/prawa kolor: biały połysk OR45-SB1D-40-1
Sza�a wysoka boczna 40 cm, jedne drzwi uniwersalna lewa/prawa kolor: ciepły szary mat OR45-SB1D-40-12
Sza�a wysoka boczna 40 cm, jedne drzwi uniwersalna lewa/prawa kolor: czarny mat OR45-SB1D-40-8
Sza�a niska boczna  40 cm, jedna szuflada kosz w komplecie, kolor: biały połysk OR45-SN1S-40-1
Sza�a niska boczna  40 cm, jedna szuflada kosz w komplecie, kolor: czarny mat OR45-SN1S-40-8
Uchwyt 3 cm kolor: czarny mat OR45-A-U-3-8
Uchwyt 3 cm kolor: złoty połysk OR45-A-U-3-95

opis: kolor: indeks:
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Pewność i zdecydowanie w prostej i ekskluzywnej formie to klucz do kolekcji 

BOLD. Masywne, chociaż proste uchwyty nadadzą Twojej łazience charakteru 

i wyrazistości, a ich usytuowanie podkreśli dynamiczny charakter mebla. Tło dla 

takiego solidnego akcentu tworzą proste, niepodzielone powierzchnie frontów. 

Meble kolekcji BOLD są wyposażone w szuflady wewnętrzne, dzięki czemu 

zachowując wizualną prostotę, oferują optymalną organizację przestrzeni i jej 

wygodne wykorzystanie.       

zdecydowanie

bold
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W kolekcji mebli BOLD szczególnie 

polecamy umywalki… BOLD. Zbieżność nazw 

– nieprzypadkowa. Masywność i prostota 

z jednej strony, elegancja i finezja z drugiej, 

to cechy wspólne dla mebli i ceramiki BOLD. 

Chociaż, podobnie jak w przypadku 

wszystkich kolekcji UNI, meble BOLD można 

teraz łączyć z sześcioma różnymi stylistycznie 

i materiałowo umywalkami – to właśnie te 

z serii BOLD pasują do tej kolekcji najlepiej. 

Mają wspólny DNA designu, są częścią jednej 

całości.
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50 cm 60 cm 80 cm 120 cm 35 cm 40 cm

biały połysk grafit połysk
bold



7 cm 7 cm

Szafka podumywalkowa 50 cm, jedna szuflada kolor: biały połysk OR46-SD1S-50-1
Szafka podumywalkowa 50 cm, jedna szuflada kolor: grafit połysk OR46-SD1S-50-5
Szafka podumywalkowa 60 cm, jedna szuflada z dodatkową szufladą wewnętrzną, kolor: biały połysk OR46-SD1S-60-1-SW
Szafka podumywalkowa 60 cm, jedna szuflada z dodatkową szufladą wewnętrzną, kolor: grafit połysk OR46-SD1S-60-5-SW
Szafka podumywalkowa 80 cm, jedna szuflada z dodatkową szufladą wewnętrzną, kolor: biały połysk OR46-SD1S-80-1-SW
Szafka podumywalkowa 80 cm, jedna szuflada z dodatkową szufladą wewnętrzną, kolor: grafit połysk OR46-SD1S-80-5-SW
Szafka podumywalkowa 120 cm, jedna szuflada z dodatkową szufladą wewnętrzną, kolor: biały połysk OR46-SD1S-120-1-SW
Szafka podumywalkowa 120 cm, jedna szuflada z dodatkową szufladą wewnętrzną, kolor: grafit połysk OR46-SD1S-120-5-SW
Szafka wysoka boczna 35 cm, jedne drzwi uniwersalna lewa/prawa kolor: biały połysk OR46-SB1D-35-1
Szafka wysoka boczna 35 cm, jedne drzwi uniwersalna lewa/prawa kolor: grafit połysk OR46-SB1D-35-5
Szafka wysoka boczna 40 cm, jedne drzwi uniwersalna lewa/prawa kolor: biały połysk OR46-SB1D-40-1
Szafka wysoka boczna 40 cm, jedne drzwi uniwersalna lewa/prawa kolor: grafit połysk OR46-SB1D-40-5
Uchwyt 7 cm kolor: biały połysk OR46-A-U-7-1
Uchwyt 7 cm kolor: grafit mat OR46-A-U-7-6

opis: kolor: indeks:
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Dyskretny urok konwencjonalnej formy, dopracowanej latami doświadczeń. 

Elegancja i wdzięk, których tak często nam na co dzień brakuje – to synonimy 

kolekcji MONTEBIANCO. Zaprojektowane z dyskretną elegancją meble zapraszają 

do aranżowania stylowej łazienki. Stylowej, ale w dobrym guście. Starannie 

dopracowane proporcje i detale przywodzą na myśl czasy tradycyjnych wartości 

i estetyki. Ale co ważne - ta zewnętrzna forma jest połączona z perfekcją 

wykonania i funkcjonalnością, której wymagają dzisiejsze standardy. 

klasycznie

montebianco



69



70



Do wszystkich mebli MONTEBIANCO, także tego prezentowanego na 

zdjęciu, w miejsce standardowo dołączanych uchwytów w dopasowanym 

dekorze postarzanej cyny można dobrać uchwyty lakierowane w kolorze 

czarnego matu, złotego połysku lub błyszczącego, glamurowego uchwytu 

z kryształem.
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Przy kompletowaniu mebli MONTEBIANCO z opcjonalnymi nogami należy zwrócić uwagę 

na rodzaj umywalki – kompletowanie z wysokimi umywalkami meblowymi, np. BOLD oraz 

z umywalkami nablatowymi wymaga zastosowania nóżek o wysokości 15 cm. W przypadku 

łączenia z pozostałymi umywalkami należy zastosować nóżkę 20 cm.

monte
bianco
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50 cm 60 cm 80 cm 120 cm 40 cm

60 cm
40 cm35 cm

biały mat piaskowy mat

monte
bianco

un
i



Szafka podumywalkowa 50 cm, jedna szuflada kolor: biały mat OR47-SD1S-50-2
Szafka podumywalkowa 50 cm, jedna szuflada kolor: piaskowy mat OR47-SD1S-50-10
Szafka podumywalkowa 60 cm, dwie szuflady kolor: biały mat OR47-SD2S-60-2
Szafka podumywalkowa 60 cm, dwie szuflady kolor: piaskowy mat OR47-SD2S-60-10
Szafka podumywalkowa 80 cm, dwie szuflady kolor: biały mat OR47-SD2S-80-2
Szafka podumywalkowa 80 cm, dwie szuflady kolor: piaskowy mat OR47-SD2S-80-10
Szafka podumywalkowa 120 cm, dwie szuflady kolor: biały mat OR47-SD2S-120-2
Szafka podumywalkowa 120 cm, dwie szuflady kolor: piaskowy mat OR47-SD2S-120-10
Szafka wysoka boczna 35 cm, jedne drzwi uniwersalna lewa/prawa kolor: biały mat OR47-SB1D-35-2
Szafka wysoka boczna 35 cm, jedne drzwi uniwersalna lewa/prawa kolor: piaskowy mat OR47-SB1D-35-10
Szafka wysoka boczna 40 cm, jedne drzwi uniwersalna lewa/prawa kolor: biały mat OR47-SB1D-40-2
Szafka wysoka boczna 40 cm, jedne drzwi uniwersalna lewa/prawa kolor: piaskowy mat OR47-SB1D-40-10
Lustro w ramie 40 cm, pod opcjonalne oświetlenie kolor: biały mat OR47-L-RAOO-40-2
Lustro w ramie 40 cm, pod opcjonalne oświetlenie kolor: piaskowy mat OR47-L-RAOO-40-10
Lustro w ramie 60 cm, pod opcjonalne oświetlenie kolor: biały mat OR47-L-RAOO-60-2
Lustro w ramie 60 cm, pod opcjonalne oświetlenie kolor: piaskowy mat OR47-L-RAOO-60-10
Nogi (2 szt) 20 cm kolor: biały mat OR47-A-NO-20-2
Nogi (2 szt) 20 cm kolor: piaskowy mat OR47-A-NO-20-10
Nogi (2 szt) 15 cm kolor: biały mat OR47-A-NO-15-2
Nogi (2 szt) 15 cm kolor: piaskowy mat OR47-A-NO-15-10
Uchwyt 3 cm kolor: czarny mat OR47-A-U-3-8
Uchwyt 3 cm kolor: złoty połysk OR47-A-U-3-95
Uchwyt 3 cm kolor: kryształowy OR47-A-U-3-97

opis: kolor: indeks:

20 cm3 cm 3 cm 3 cm 15 cm
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Kolekcja SILVER to nasza klasyka. Tak lubiane i doceniane przez Państwa meble 

coraz większą popularność zyskują także w swojej wersji UNI. Zachowaliśmy 

wszystkie doceniane wyróżniki designu pierwotnej wersji mebli SILVER, w tym 

uchwyty efektownie frezowane we frontach, skomponowane ze srebrnym, 

wykonanym ze stali szlachetnej detalem wewnątrz. Konsekwentnie poszerzany 

wybór umywalek UNI pozwoli skomponować wymarzony zestaw z meblami 

SILVER UNI – niezależnie czy preferujecie Państwo umywalki meblowe 

i niezależną instalację produktów, czy większe zestawy mebli planujecie przykryć 

którymś z większych rozmiarów blatów UNI. 

wielkomiejsko

silver
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Nowoczesny, miejski charakter mebli SILVER 

dobrze współgra z wszystkimi typami  

umywalek UNI - dopasowanie wymiarów, 

spójność stylistyki i wysokie walory 

funkcjonalne umywalek to gwarancja 

stworzenia dobrze funkcjonującego duetu. 
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Przy kompletowaniu z nogami uniwersalnymi 

należy pamiętać o odpowiednim wyborze 

wysokości nogi – dla umywalek meblowych 

z wyjątkiem BOLD należy zastosować nogi 

33 cm.
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Nowe blaty drewniane znakomicie 

komponują się z połyskową bielą frontów 

SILVERA.
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Kompletownaie szafek z umywalkami 

syntetycznymi gwarantuje bardzo precyzyjne 

dopasowanie.
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60 cm40 cm 80 cm 120 cm

biały połysk

silver



Szafka podumywalkowa 60 cm, dwie szuflady kolor: biały połysk OR33-SD2S-60-1-V3
Szafka podumywalkowa 80 cm, dwie szuflady kolor: biały połysk OR33-SD2S-80-1-V3
Szafka podumywalkowa 120 cm, dwie szuflady kolor: biały połysk OR33-SD2S-120-1-V3
Szafka wysoka boczna 35 cm, dwoje drzwi uniwersalna lewa/prawa kolor: biały połysk OR33-SB2D-35-1
Szafka wysoka boczna 40 cm, dwoje drzwi uniwersalna lewa/prawa kolor: biały połysk OR33-SB2D-40-1
Szafka niska boczna  40 cm, jedna szuflada kosz w komplecie, kolor: biały połysk OR33-SN1S-40-1

opis: kolor: indeks:

35 cm 40 cm
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Nawet drobny detal wystarczy, żeby produkt zyskał niepowtarzalny charakter. 

W przypadku mebli BERYL takim detalem jest pomysłowe i innowacyjne frezo-

wanie frontów. Subtelne i delikatne, ale pozwalające ukształtować wygodny 

w użytkowaniu uchwyt. To charakterystyczny element, powodujący, że na tle 

setek propozycji na rynku – kolekcja BERYL wyróżnia się już na pierwszy rzut oka.   

śródziemnomorsko

beryl
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Meble szczególnie dobrze prezentują się z 

dedykowanymi umywalkami syntetycznymi 

BERYL. Kształt miski tych umywalek 

nawiązuje wizualnie do frezowania 

frontów, mocno podkreślając wrażenie 

wspólnego, wzorniczego DNA. 
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Możliwości kompletownia jest znacznie 

więcej – łatwo znajdziesz swoje idealne 

dopasowanie spośród szerokiego wachlarza 

umywalek dedykowanych do kolekcji 

uniwersalnych ORiSTO. 
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Szafka podumywalkowa 60 cm, dwie szuflady kolor: biały mat OR44-SD2S-60-2-V3
Szafka podumywalkowa 80 cm, dwie szuflady kolor: biały mat OR44-SD2S-80-2-V3
Szafka niska boczna  40 cm, jedna szuflada kosz w komplecie, kolor: biały mat OR44-SN1S-40-2
Szafka wysoka boczna 35 cm, jedne drzwi uniwersalna lewa/prawa, szufl. wewn. kolor: biały mat OR44-SB1D-35-2-SW
Szafka wysoka boczna 35 cm, jedne drzwi uniwersalna lewa/prawa kolor: biały mat OR44-SB1D-35-2
Szafka wysoka boczna 40 cm, jedne drzwi uniwersalna lewa/prawa kolor: biały mat OR44-SB1D-40-2

opis: kolor: indeks:

60 cm40 cm 80 cm 35 cm 35 cm 40 cm

biały mat
beryl



Szafka podumywalkowa 60 cm, dwie szuflady kolor: biały mat OR44-SD2S-60-2-V3
Szafka podumywalkowa 80 cm, dwie szuflady kolor: biały mat OR44-SD2S-80-2-V3
Szafka niska boczna  40 cm, jedna szuflada kosz w komplecie, kolor: biały mat OR44-SN1S-40-2
Szafka wysoka boczna 35 cm, jedne drzwi uniwersalna lewa/prawa, szufl. wewn. kolor: biały mat OR44-SB1D-35-2-SW
Szafka wysoka boczna 35 cm, jedne drzwi uniwersalna lewa/prawa kolor: biały mat OR44-SB1D-35-2
Szafka wysoka boczna 40 cm, jedne drzwi uniwersalna lewa/prawa kolor: biały mat OR44-SB1D-40-2
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różnorodnie
Obecnie w kolekcjach UNI oferujemy już 23 modele bardzo różnorodnych 

umywalek.  Zarówno Klienci szukający ceramiki jak i umywalek syntetycznych, 

niskich bądź wysokich, nablatowych lub meblowych, z jedną miską lub z dwoma 

– wszyscy znajdą optymalne dla siebie rozwiązanie. A możliwość kompletowania 

z kolekcjami UNI – których oferta również jest stale powiększana – tworzy niemal 

nieograniczone możliwości aranżacji łazienki. 

umywalki uni
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umywalki
meblowe

Stale poszerzamy wybór umywalek, które 

można kompletować z meblami kolekcji UNI. 

Obecnie to już sześć linii umywalek meblo-

wych – syntetyczne z serii AMELIA i BERYL 

oraz ceramiczne – CERA i JOY oraz TWINS 

i BOLD. Ta ostatnia kolekcja to propozy-

cja dla zwolenników zdecydowanego stylu 

i funkcjonalności – duże miski tych umywalek 

zapewniają komfort użytkowania a wygodna 

i funkcjonalna półka to idealne miejsce dla 

często użytkowanych przedmiotów.
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Proponujemy trzy zróżnicowane wymiarowo 

i stylistycznie umywalki nablatowe. Dwie 

z nich – PREMIUM i FLOPPY przystosowane 

są do baterii blatowych lub sciennych, trzecia 

– VISION może być kompletowana ze 

zwykłymi bateriami umywalkowymi. 

Wszystkie nasze umywalki nablatowe mają 

ceramiczną pokrywę odpływu, co zapewnia 

spójny i ekskluzywny wygląd.

umywalki
nablatowe
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Vision 45 cm

Amelia 120 cm

Joy 61 cm

Twins 80 cm

Floppy 50 cm

Cera 60 cm

Joy 81 cm

Premium 60 cm

Bold 120 cm

Beryl 60 cm

Cera 80 cm

Cera 50 cm

Bold 120 cm Joy 120 cm

Bold 60 cm

Beryl 80 cm

Twins 50 cm

Twins 60 cm

Bold 80 cm
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Amelia 60 cm

Amelia 80 cm

Amelia 120 cm

Umywalka nablatowa 45 cm, ceramiczna Vision kolor: biały (ceramika) UBL-Vi-45-91
Umywalka nablatowa 50 cm, ceramiczna Floppy kolor: biały (ceramika) UBL-FL-50-91
Umywalka nablatowa 60 cm, ceramiczna Premium kolor: biały (ceramika) UBL-PR-60-91
Umywalka meblowa 50 cm, ceramiczna Cera kolor: biały (ceramika) UME-CE-50-91
Umywalka meblowa 50 cm, ceramiczna Twins kolor: biały (ceramika) UME-TW-50-91
Umywalka meblowa 60 cm, ceramiczna Joy kolor: biały (ceramika) UME-JO-60-91
Umywalka meblowa 60 cm, ceramiczna Cera kolor: biały (ceramika) UME-CE-60-91
Umywalka meblowa 60 cm, ceramiczna Twins kolor: biały (ceramika) UME-TW-60-91
Umywalka meblowa 60 cm, ceramiczna Bold kolor: biały (ceramika) UME-BD-60-91
Umywalka meblowa 60 cm, syntetyczna Amelia kolor: biały (konglomerat) UME-AM-60-92
Umywalka meblowa 60 cm, syntetyczna Beryl kolor: biały (konglomerat) UME-BE-60-92
Umywalka meblowa 80 cm, ceramiczna Joy kolor: biały (ceramika) UME-JO-80-91
Umywalka meblowa 80 cm, ceramiczna Cera kolor: biały (ceramika) UME-CE-80-91
Umywalka meblowa 80 cm, ceramiczna Twins kolor: biały (ceramika) UME-TW-80-91
Umywalka meblowa 80 cm, ceramiczna Bold kolor: biały (ceramika) UME-BD-80-91
Umywalka meblowa 80 cm, syntetyczna Amelia kolor: biały (konglomerat) UME-AM-80-92
Umywalka meblowa 80 cm, syntetyczna Beryl kolor: biały (konglomerat) UME-BE-80-92
Umywalka meblowa 120 cm, ceramiczna Joy podwójna kolor: biały (ceramika) UME-JO-120-91-D
Umywalka meblowa 120 cm, ceramiczna Bold pojedyncza kolor: biały (ceramika) UME-BD-120-91-C
Umywalka meblowa 120 cm, ceramiczna Bold podwójna kolor: biały (ceramika) UME-BD-120-91-D
Umywalka meblowa 120 cm, syntetyczna Amelia pojedyncza kolor: biały (konglomerat) UME-AM-120-92-C
Umywalka meblowa 120 cm, syntetyczna Amelia podwójna kolor: biały (konglomerat) UME-AM-120-92-D

Umywalka nablatowa 45 cm, ceramiczna Vision kolor: biały (ceramika) UBL-Vi-45-91
Umywalka nablatowa 50 cm, ceramiczna Floppy kolor: biały (ceramika) UBL-FL-50-91
Umywalka nablatowa 60 cm, ceramiczna Premium kolor: biały (ceramika) UBL-PR-60-91
Umywalka meblowa 50 cm, ceramiczna Cera kolor: biały (ceramika) UME-CE-50-91
Umywalka meblowa 50 cm, ceramiczna Twins kolor: biały (ceramika) UME-TW-50-91
Umywalka meblowa 60 cm, ceramiczna Joy kolor: biały (ceramika) UME-JO-60-91
Umywalka meblowa 60 cm, ceramiczna Cera kolor: biały (ceramika) UME-CE-60-91
Umywalka meblowa 60 cm, ceramiczna Twins kolor: biały (ceramika) UME-TW-60-91
Umywalka meblowa 60 cm, ceramiczna Bold kolor: biały (ceramika) UME-BD-60-91
Umywalka meblowa 60 cm, syntetyczna Amelia kolor: biały (konglomerat) UME-AM-60-92
Umywalka meblowa 60 cm, syntetyczna Beryl kolor: biały (konglomerat) UME-BE-60-92
Umywalka meblowa 80 cm, ceramiczna Joy kolor: biały (ceramika) UME-JO-80-91
Umywalka meblowa 80 cm, ceramiczna Cera kolor: biały (ceramika) UME-CE-80-91
Umywalka meblowa 80 cm, ceramiczna Twins kolor: biały (ceramika) UME-TW-80-91
Umywalka meblowa 80 cm, ceramiczna Bold kolor: biały (ceramika) UME-BD-80-91
Umywalka meblowa 80 cm, syntetyczna Amelia kolor: biały (konglomerat) UME-AM-80-92
Umywalka meblowa 80 cm, syntetyczna Beryl kolor: biały (konglomerat) UME-BE-80-92
Umywalka meblowa 120 cm, ceramiczna Joy podwójna kolor: biały (ceramika) UME-JO-120-91-D
Umywalka meblowa 120 cm, ceramiczna Bold pojedyncza kolor: biały (ceramika) UME-BD-120-91-C
Umywalka meblowa 120 cm, ceramiczna Bold podwójna kolor: biały (ceramika) UME-BD-120-91-D
Umywalka meblowa 120 cm, syntetyczna Amelia pojedyncza kolor: biały (konglomerat) UME-AM-120-92-C
Umywalka meblowa 120 cm, syntetyczna Amelia podwójna kolor: biały (konglomerat) UME-AM-120-92-D

Umywalka nablatowa 45 cm, ceramiczna Vision kolor: biały (ceramika) UBL-Vi-45-91
Umywalka nablatowa 50 cm, ceramiczna Floppy kolor: biały (ceramika) UBL-FL-50-91
Umywalka nablatowa 60 cm, ceramiczna Premium kolor: biały (ceramika) UBL-PR-60-91
Umywalka meblowa 50 cm, ceramiczna Cera kolor: biały (ceramika) UME-CE-50-91
Umywalka meblowa 50 cm, ceramiczna Twins kolor: biały (ceramika) UME-TW-50-91
Umywalka meblowa 60 cm, ceramiczna Joy kolor: biały (ceramika) UME-JO-60-91
Umywalka meblowa 60 cm, ceramiczna Cera kolor: biały (ceramika) UME-CE-60-91
Umywalka meblowa 60 cm, ceramiczna Twins kolor: biały (ceramika) UME-TW-60-91
Umywalka meblowa 60 cm, ceramiczna Bold kolor: biały (ceramika) UME-BD-60-91
Umywalka meblowa 60 cm, syntetyczna Amelia kolor: biały (konglomerat) UME-AM-60-92
Umywalka meblowa 60 cm, syntetyczna Beryl kolor: biały (konglomerat) UME-BE-60-92
Umywalka meblowa 80 cm, ceramiczna Joy kolor: biały (ceramika) UME-JO-80-91
Umywalka meblowa 80 cm, ceramiczna Cera kolor: biały (ceramika) UME-CE-80-91
Umywalka meblowa 80 cm, ceramiczna Twins kolor: biały (ceramika) UME-TW-80-91
Umywalka meblowa 80 cm, ceramiczna Bold kolor: biały (ceramika) UME-BD-80-91
Umywalka meblowa 80 cm, syntetyczna Amelia kolor: biały (konglomerat) UME-AM-80-92
Umywalka meblowa 80 cm, syntetyczna Beryl kolor: biały (konglomerat) UME-BE-80-92
Umywalka meblowa 120 cm, ceramiczna Joy podwójna kolor: biały (ceramika) UME-JO-120-91-D
Umywalka meblowa 120 cm, ceramiczna Bold pojedyncza kolor: biały (ceramika) UME-BD-120-91-C
Umywalka meblowa 120 cm, ceramiczna Bold podwójna kolor: biały (ceramika) UME-BD-120-91-D
Umywalka meblowa 120 cm, syntetyczna Amelia pojedyncza kolor: biały (konglomerat) UME-AM-120-92-C
Umywalka meblowa 120 cm, syntetyczna Amelia podwójna kolor: biały (konglomerat) UME-AM-120-92-D

opis: kolor: indeks:
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i

Wszystkie meble kolekcji uniwersalnych mogą być kompletowane z blatami uni-

wersalnymi. W przypadku montażu blatu do szafki, wykorzystujemy metalową 

listwę górną obróconą kołnierzem do góry. W przypadku, gdy blat jest moco-

wany bez szafki lub wystaje poza szafkę, np. przy kompletowaniu szafki 50 cm 

z blatem 120 cm i umywalką nablatową – należy użyć dedykowanego wspornika 

lub 2 wsporników, w przypadku instalacji blatu bez szafki. Wsporniki powinny 

być instalowane pod blatem w miejscu, gdzie od góry przewidziana jest insta-

lacja umywalki. Rekomendujemy również stosowanie dedykowanych relingów 

na ręczniki z naszej oferty.

pod ręką

akcesoria uni
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blaty uniwersalne

delikatna i wąska powierzchnia

blatu – tylko 8 mm widocznej

krawędzi
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reling
na ręcznik

Przygotowaliśmy kompleksową ofertę uni-

wersalnych blatów z dodatkowymi akce-

soriami takimi jak: wsporniki do moco-

wania oraz poprawiające funkcjonalność, 

wygodne relingi na ręczniki pozwalające 

wieszać ręcznik tak, aby zawsze był pod ręką, 

kiedy go potrzebujemy.  Blaty wykonane są 

z wilgocioodpornego MDF i zabezpieczone 

na kilka sposobów tak, że ich użytkowanie 

będzie trwałe i wygodne.
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W przypadku lekkich, np. kartonowo-gipsowych ścian 

łazienki, polecamy kompletowanie mebli uniwersalnych 

ORiSTO z nogami uniwersalnymi. Każda noga ma możliwość 

regulacji w zakresie około 1 cm w celu wyrównania 

ewentualnych nierówności podłoża. Oferujemy dwie 

wysokości nóg – dopasowane do wszystkich potencjalnych 

sytuacji montażu w uniwersalnych meblach ORiSTO. Do 

niskich umywalek meblowych, takich jak AMELIA, BERYL, 

CERA, JOY czy TWINS należy dobrać nogę o wysokości 33 cm. 

Do umywalek nablatowych i wysokich umywalek meblowych 

np. BOLD  – ze względu na ich większą wysokość, polecamy 

kompletowanie z nogami o wysokości 23 cm.

nogi uniwersalne

102



Przy instalacji nóg górna powierzchnia 

umywalki znajduje się na wysokości około 87 

cm i może nieznacznie się różnić w zależność 

od konkretnego modelu umywalki.

Pomimo instalacji nóg konieczne jest 

mocowanie mebli do ściany. Szafki 

nie zamocowane mogą się przewrócić 

po wysunięciu szuflady.
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Blat uniwersalny 40 cm kolor: dąb naturalny OR00-BU-40-80
Blat uniwersalny 40 cm kolor: biały połysk OR00-BU-40-1
Blat uniwersalny 40 cm kolor: biały mat OR00-BU-40-2
Blat uniwersalny 40 cm kolor: czarny mat OR00-BU-40-8
Blat uniwersalny 60 cm kolor: dąb naturalny OR00-BU-60-80
Blat uniwersalny 60 cm kolor: biały połysk OR00-BU-60-1
Blat uniwersalny 60 cm kolor: biały mat OR00-BU-60-2
Blat uniwersalny 60 cm kolor: piaskowy mat OR00-BU-60-10
Blat uniwersalny 60 cm kolor: ciepły szary mat OR00-BU-60-12
Blat uniwersalny 60 cm kolor: grafit połysk OR00-BU-60-5
Blat uniwersalny 80 cm kolor: dąb naturalny OR00-BU-80-80
Blat uniwersalny 80 cm kolor: biały połysk OR00-BU-80-1
Blat uniwersalny 80 cm kolor: biały mat OR00-BU-80-2
Blat uniwersalny 80 cm kolor: piaskowy mat OR00-BU-80-10
Blat uniwersalny 80 cm kolor: ciepły szary mat OR00-BU-80-12
Blat uniwersalny 80 cm kolor: grafit połysk OR00-BU-80-5
Blat uniwersalny 100 cm kolor: dąb naturalny OR00-BU-100-80
Blat uniwersalny 100 cm kolor: biały połysk OR00-BU-100-1
Blat uniwersalny 100 cm kolor: biały mat OR00-BU-100-2
Blat uniwersalny 100 cm kolor: czarny mat OR00-BU-100-8
Blat uniwersalny 120 cm kolor: dąb naturalny OR00-BU-120-80
Blat uniwersalny 120 cm kolor: biały połysk OR00-BU-120-1
Blat uniwersalny 120 cm kolor: biały mat OR00-BU-120-2
Blat uniwersalny 120 cm kolor: czarny mat OR00-BU-120-8
Blat uniwersalny 120 cm kolor: polny zielony mat OR00-BU-120-46
Blat uniwersalny 120 cm kolor: ciepły szary mat OR00-BU-120-12
Blat uniwersalny 120 cm kolor: grafit połysk OR00-BU-120-5
Blat uniwersalny 120 cm kolor: piaskowy mat OR00-BU-120-10
Blat uniwersalny 140 cm kolor: dąb naturalny OR00-BU-140-80
Blat uniwersalny 140 cm kolor: biały połysk OR00-BU-140-1
Blat uniwersalny 140 cm kolor: biały mat OR00-BU-140-2
Blat uniwersalny 140 cm kolor: czarny mat OR00-BU-140-8

opis: kolor: indeks:

akcesoria uni

blaty 40-160 cm nogi 33 cm nogi 23 cm reling 45 cm wspornik blatu 35 cm kosz 30 cm



Blat uniwersalny 40 cm kolor: dąb naturalny OR00-BU-40-80
Blat uniwersalny 40 cm kolor: biały połysk OR00-BU-40-1
Blat uniwersalny 40 cm kolor: biały mat OR00-BU-40-2
Blat uniwersalny 40 cm kolor: czarny mat OR00-BU-40-8
Blat uniwersalny 60 cm kolor: dąb naturalny OR00-BU-60-80
Blat uniwersalny 60 cm kolor: biały połysk OR00-BU-60-1
Blat uniwersalny 60 cm kolor: biały mat OR00-BU-60-2
Blat uniwersalny 60 cm kolor: piaskowy mat OR00-BU-60-10
Blat uniwersalny 60 cm kolor: ciepły szary mat OR00-BU-60-12
Blat uniwersalny 60 cm kolor: grafit połysk OR00-BU-60-5
Blat uniwersalny 80 cm kolor: dąb naturalny OR00-BU-80-80
Blat uniwersalny 80 cm kolor: biały połysk OR00-BU-80-1
Blat uniwersalny 80 cm kolor: biały mat OR00-BU-80-2
Blat uniwersalny 80 cm kolor: piaskowy mat OR00-BU-80-10
Blat uniwersalny 80 cm kolor: ciepły szary mat OR00-BU-80-12
Blat uniwersalny 80 cm kolor: grafit połysk OR00-BU-80-5
Blat uniwersalny 100 cm kolor: dąb naturalny OR00-BU-100-80
Blat uniwersalny 100 cm kolor: biały połysk OR00-BU-100-1
Blat uniwersalny 100 cm kolor: biały mat OR00-BU-100-2
Blat uniwersalny 100 cm kolor: czarny mat OR00-BU-100-8
Blat uniwersalny 120 cm kolor: dąb naturalny OR00-BU-120-80
Blat uniwersalny 120 cm kolor: biały połysk OR00-BU-120-1
Blat uniwersalny 120 cm kolor: biały mat OR00-BU-120-2
Blat uniwersalny 120 cm kolor: czarny mat OR00-BU-120-8
Blat uniwersalny 120 cm kolor: polny zielony mat OR00-BU-120-46
Blat uniwersalny 120 cm kolor: ciepły szary mat OR00-BU-120-12
Blat uniwersalny 120 cm kolor: grafit połysk OR00-BU-120-5
Blat uniwersalny 120 cm kolor: piaskowy mat OR00-BU-120-10
Blat uniwersalny 140 cm kolor: dąb naturalny OR00-BU-140-80
Blat uniwersalny 140 cm kolor: biały połysk OR00-BU-140-1
Blat uniwersalny 140 cm kolor: biały mat OR00-BU-140-2
Blat uniwersalny 140 cm kolor: czarny mat OR00-BU-140-8

Blat uniwersalny 160 cm kolor: dąb naturalny OR00-BU-160-80
Blat uniwersalny 160 cm kolor: biały połysk OR00-BU-160-1
Blat uniwersalny 160 cm kolor: biały mat OR00-BU-160-2
Blat uniwersalny 160 cm kolor: czarny mat OR00-BU-160-8
Nogi (2 szt) 33 cm kolor: biały mat OR00-A-NO-33-2
Nogi (2 szt) 33 cm kolor: czarny mat OR00-A-NO-33-8
Nogi (2 szt) 33 cm kolor: grafit mat OR00-A-NO-33-6
Nogi (2 szt) 23 cm kolor: biały mat OR00-A-NO-23-2
Nogi (2 szt) 23 cm kolor: czarny mat OR00-A-NO-23-8
Nogi (2 szt) 23 cm kolor: grafit mat OR00-A-NO-23-6
Reling 45 cm kolor: czarny mat OR00-A-RE-45-8
Reling 45 cm kolor: biały mat OR00-A-RE-45-2
Reling 45 cm kolor: piaskowy mat OR00-A-RE-45-10
Reling 45 cm kolor: grafit mat OR00-A-RE-45-6
Akcesoria - kosz 30 cm kolor: grafit mat OR00-A-KOSZ-30-6

opis: kolor: indeks:

Blat uniwersalny 40 cm kolor: dąb naturalny OR00-BU-40-80
Blat uniwersalny 40 cm kolor: biały połysk OR00-BU-40-1
Blat uniwersalny 40 cm kolor: biały mat OR00-BU-40-2
Blat uniwersalny 40 cm kolor: czarny mat OR00-BU-40-8
Blat uniwersalny 60 cm kolor: dąb naturalny OR00-BU-60-80
Blat uniwersalny 60 cm kolor: biały połysk OR00-BU-60-1
Blat uniwersalny 60 cm kolor: biały mat OR00-BU-60-2
Blat uniwersalny 60 cm kolor: piaskowy mat OR00-BU-60-10
Blat uniwersalny 60 cm kolor: ciepły szary mat OR00-BU-60-12
Blat uniwersalny 60 cm kolor: grafit połysk OR00-BU-60-5
Blat uniwersalny 80 cm kolor: dąb naturalny OR00-BU-80-80
Blat uniwersalny 80 cm kolor: biały połysk OR00-BU-80-1
Blat uniwersalny 80 cm kolor: biały mat OR00-BU-80-2
Blat uniwersalny 80 cm kolor: piaskowy mat OR00-BU-80-10
Blat uniwersalny 80 cm kolor: ciepły szary mat OR00-BU-80-12
Blat uniwersalny 80 cm kolor: grafit połysk OR00-BU-80-5
Blat uniwersalny 100 cm kolor: dąb naturalny OR00-BU-100-80
Blat uniwersalny 100 cm kolor: biały połysk OR00-BU-100-1
Blat uniwersalny 100 cm kolor: biały mat OR00-BU-100-2
Blat uniwersalny 100 cm kolor: czarny mat OR00-BU-100-8
Blat uniwersalny 120 cm kolor: dąb naturalny OR00-BU-120-80
Blat uniwersalny 120 cm kolor: biały połysk OR00-BU-120-1
Blat uniwersalny 120 cm kolor: biały mat OR00-BU-120-2
Blat uniwersalny 120 cm kolor: czarny mat OR00-BU-120-8
Blat uniwersalny 120 cm kolor: polny zielony mat OR00-BU-120-46
Blat uniwersalny 120 cm kolor: ciepły szary mat OR00-BU-120-12
Blat uniwersalny 120 cm kolor: grafit połysk OR00-BU-120-5
Blat uniwersalny 120 cm kolor: piaskowy mat OR00-BU-120-10
Blat uniwersalny 140 cm kolor: dąb naturalny OR00-BU-140-80
Blat uniwersalny 140 cm kolor: biały połysk OR00-BU-140-1
Blat uniwersalny 140 cm kolor: biały mat OR00-BU-140-2
Blat uniwersalny 140 cm kolor: czarny mat OR00-BU-140-8
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produkty mini





Szukasz pomysłu na optymalne zagospodarowanie małej łazienki 

lub umywalki w toalecie? Z pomocą przyjdą nowe zestawy MINI. 

Rozszerzyliśmy znacznie ich ofertę – teraz w skład tych zestawów 

wchodzą także meble SIENA. Dodatkowo proponujemy zestaw 

z nietypową płytką umywalką o szerokości 55 cm, skonfigurowany tak, 

iż wygodnie można w nim schować papier toaletowy i szczotkę WC. Pomimo 

niewielkich rozmiarów – nowe zestawy mini to mistrzowie funkcjonalności 

w ciasnej przestrzeni.   

praktycznie 

zestawy meblowe
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Bok szafki w zestawie 55 cm kryje za 

otwieraną częścią schowek na papier 

toaletowy i dołączaną do szafki szczotkę WC. 

Dzięki temu elementy te, pomimo iż dobrze 

dostępne będą ukryte. 
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Otwieranie boku zestawu 55 cm odbywa się 

na zasadzie push-to-open. Nie potrzebujemy 

do tego celu rąk – wystarczy lekko 

nacisnąć bok kolanem, aby dostać się do 

dobrze zagospodarowanego i optymalnie  

zabezpieczonego wnętrza w którym 

wszystkie narażone na zabrudzenia czy 

uszkodzenia powierzchnie są wykonane 

z metalu i zabezpieczone lakierem 

proszkowym o podwyższonej odporności. 
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zestaw SILVER 40 cm

umywalka ceramiczna

zestaw SIENA 40 cm

umywalka syntetyczna

zestaw SIENA 40 cm

umywalka ceramiczna

zestaw SILVER

55 cm, prawy

zestawy meblowe

zestaw SILVER 40 cm

umywalka syntetyczna



zestaw SIENA

55 cm, prawy

zestaw SILVER

55 cm, lewy

zestaw SIENA

55 cm, lewy

Zestaw meblowy  40 cm, jedne drzwi szafka SILVER, umywalka syntetyczna kolor: biały połysk OR33-ZD1D-40-1
Zestaw meblowy  40 cm, jedne drzwi szafka SIENA, umywalka syntetyczna kolor: biały połysk OR45-ZD1D-40-1
Zestaw meblowy  40 cm, jedne drzwi szafka SIENA, umywalka ceramiczna kolor: biały połysk OR45-ZD1D-40-1-C
Zestaw meblowy  40 cm, jedne drzwi szafka SILVER, umywalka ceramiczna kolor: biały połysk OR33-ZD1D-40-1-C
Zestaw meblowy  55 cm, dwoje drzwi szafka SIENA, lewy, um. syntetyczna kolor: biały połysk OR45-ZD2D-55-1-L
Zestaw meblowy  55 cm, dwoje drzwi szafka SIENA, prawy, um. syntetyczna kolor: biały połysk OR45-ZD2D-55-1-P
Zestaw meblowy  55 cm, dwoje drzwi szafka SILVER, lewy, um. syntetyczna kolor: biały połysk OR33-ZD2D-55-1-L
Zestaw meblowy  55 cm, dwoje drzwi szafka SILVER, prawy, um. syntetyczna kolor: biały połysk OR33-ZD2D-55-1-P

opis: kolor: indeks:
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lustra uniwersalne





Rozwiązanie które wkomponuje się w każde otoczenie. I każde otoczenie 

uszlachetni. Nie narzucając swojego stylu, raczej nawiązując spokojny, wizualny 

dialog. To propozycja, w której odbiją się najlepsze cechy Twojej łazienki. Jak 

w lustrze. Bo istotnie jest to propozycja luster… Nowa oferta luster uniwersalnych 

– o stylistyce tak neutralnej, że dopasujesz je do każdego pomysłu na Twoją 

łazienkę. I tak dopracowanych funkcjonalnie, że będziesz chciał to zrobić jak 

najszybciej. Lustra NEO – przedstawiamy i zapraszamy!

z błyskiem

lustra NEO
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Lustra NEO występują w 2 odmianach – jedna to proste tafle wykończone idealnie dopasow-

anym chromowanym profilem. To propozycja dla Klientów oczekujących rozwiązań prostych, 

ale wyrafinowanych i dopracowanych w spokojny i skromny wizualnie sposób. Prawdziwą 

innowacją jest natomiast drugi wariant NEO, w którym tafla lustra jest podzielona, a spacje 

podziałów służą do kompletowania luster z szerokim wyborem akcesoriów. Swoboda 

aranżacji, zdolność łatwej zmiany położenia elementów dodatkowych i ich indywidualnego 

doboru – wszystkie te elementy z pewnością nadają nowego wymiaru funkcjonalności Twojej 

łazienki. Warto też wspomnieć, iż dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu luster NEO – wszystkie 

często używane łazienkowe drobiazgi znajdą się w strefie naszego najlepszego zasięgu – czyli 

dokładnie tam, gdzie ich potrzebujemy. Wszystkie lustra NEO zaopatrzone są w zawieszki 

z mechanizmem anti-drop  – dodatkowe zabezpieczenie przed przypadkowym zrzuceniem 

lustra z zawieszek.

Lustra NEO mają też możliwość kompletowaniaz dedykowanym oświetleniem w postaci 

belki LED umieszczonej w górnej części lustra. Jej odgięty profilpozwala na bardzo dobre 

oświetlenie twarzy i redukcjecieni a jednocześnie nie oślepia podczas korzystania. Belka jest 

zasilana poprzez dołączony do niej transformator 230/12V

lustra NEO
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intrygująco prosto
Proste lustro w ramie. Wydawać by się mogło – cóż bardziej banalnego? 

A jednak nasza oferta NEO2 to propozycja przyciągająca uwagę. To zamknięte 

w delikatnej formie detale wąskiej ramki skomponowanej z taflą lustra ideal-

nymi proporcjami. To delikatna gra cieni, dająca wrażenie jakby lustro unosiło 

się w powietrzu. To precyzja wykonania i połączenia elementów – tak oczy-

wista i konieczna w prostej i zredukowanej stylistyce. To wreszcie szlachetne 

wykończenie w popularnym i modnym dekorze czarnego matu. Lustra NEO2 

to rozwiązanie proste. Intrygująco proste.

lustra NEO 2
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najważniejsze
jest niewidoczne

Z zewnątrz proste i oszczędne, szafki lustrzane NEO zachwycają swoim 

wnętrzem. Przy ich projektowaniu zredukowaliśmy do niezbędnego minimum 

liczbę występujących w środku elementów i detali. Zaś te, które pozostały 

– uderzają szlachetnością materiałów i starannością zastosowanych rozwiązań 

projektowych. A w połączeniu z dodatkowymi, dedykowanymi akcesoriami 

– także funkcjonalnością, nie mającą porównania w rozwiązaniach wystę-

pujących na rynku.

szafki lustrzane NEO
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Boki szafek lustrzanych NEO są pozbawione 

jakichkolwiek nawierceń czy innych wizual-

nie złożonych elementów. Dzięki mocow-

aniu półek na wspornikach w płycie tylnej, 

wygląd jest oszczędny i elegancki a swo-

boda zmianywysokości półek praktycznie 

nieograniczona. Całościwrażenia dopełnia 

ciemny dekor hartowanego szkłaużytego na 

półki.
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Dopełnienie i twórcze rozwinięcie konceptu luster i szafek lustrzanych NEO.

Akcesoria – system półeczek, wieszaków i innych elementów pozwalających 

stworzyć z okolic Twojego lustra prawdziwe centrum pielęgnacji i urody. 

Miejsce, gdzie wszystkie elementy będą umieszczone dokładnie tam, gdzie 

ich potrzebujesz, zawsze pod ręką i zawsze świetnie dostępne. Niezależnie czy 

wolisz otwartą aranżację przy lustrze, czy dyskretnie schowaną wewnątrz szafki 

lustrzanej. I gotowe się łatwo i szybko zmienić jeżeli zmienią się Twoje potrzeby 

i przyzwyczajenia.

tam gdzie potrzebne

akcesoria NEO
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akcesoria
NEO

Spośród wielu wariantów półeczek prostych 

lub profilowanych z łatwością wybierzesz 

taką, która idealnie pomieści Twoje kosme-

tyki. Kompletowanie półeczek z dodatkowy-

mi przegródkami dodatkowo poprawi i tak 

bogate możliwości zagospodarowania tej 

ważnej przestrzeni.
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Wszystkie akcesoria NEO są instalowane 

w przerwach między taflami luster lub 

pleców w szafkach lustrzanych i są zawie-

szane na perforowanych metalowych pro-

filach – daje to możliwość łatwej zmiany 

ich położenia i ustawienia dopasowanego 

dokładnie do Twoich potrzeb.
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lustro w ramie
40-60 cm

lustro uniwersalne
40-120 cm

lustro uniwersalne do 
akcesoriów  50, 60 cm

lustro uniwersalne do 
akcesoriów  60-120 cm

lustro uniwersalne do 
akcesoriów  120 cm

lustra NEO, NEO2 

akcesoria – belka 
oświetleniowa lustra
40-120 cm

szafka górna 60 cm,
lustrzana

szafka górna 80 cm,
lustrzana

szafka górna 120 cm,
lustrzana



akcesoria – półka lustra 20 cm,
prosta

akcesoria – przegroda 12 cm akcesoria – wieszak 1 cm akcesoria – gniazdo 230v 7 cm

akcesoria – przegroda 20 cm akcesoria – szklanka
z zawieszką 5 cm

akcesoria – lustro 15 cm,
kosmetyczne

włącznik 3 cm,
ze ściemniaczem

akcesoria – belka 
oświetleniowa szafki
60, 80, 120 cm

akcesoria – oświetlenie 60, 80, 
120 cm, wewnętrzne/dolne

akcesoria – półka lustra 20 cm,
ukośna

akcesoria – półka lustra 12 cm,
ukośna
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szafki lustrzane NEO, akcesoria  

opis: kolor: indeks:

Lustro w ramie 40 cm, bez oświetlenia kolor: czarny mat OR00-L-RAOB-40-8
Lustro w ramie 50 cm, bez oświetlenia kolor: czarny mat OR00-L-RAOB-50-8
Lustro w ramie 60 cm, bez oświetlenia kolor: czarny mat OR00-L-RAOB-60-8
Lustro uniwersalne 40 cm kolor: chrom połysk  OR00-LU-40-99
Lustro uniwersalne 50 cm kolor: chrom połysk  OR00-LU-50-99
Lustro uniwersalne 60 cm kolor: chrom połysk  OR00-LU-60-99
Lustro uniwersalne 80 cm kolor: chrom połysk  OR00-LU-80-99
Lustro uniwersalne 90 cm kolor: chrom połysk  OR00-LU-90-99
Lustro uniwersalne 120 cm kolor: chrom połysk  OR00-LU-120-99
Lustro uniwersalne 50 cm, do akcesoriow z jednym podziałem kolor: chrom połysk  OR00-LUA-50-99
Lustro uniwersalne 60 cm, do akcesoriow z jednym podziałem kolor: chrom połysk  OR00-LUA-60-99
Lustro uniwersalne 60 cm, do akcesoriow z dwoma podziałami kolor: chrom połysk  OR00-LUA-60-99-V2
Lustro uniwersalne 80 cm, do akcesoriow z dwoma podziałami kolor: chrom połysk  OR00-LUA-80-99
Lustro uniwersalne 90 cm, do akcesoriow z dwoma podziałami kolor: chrom połysk  OR00-LUA-90-99
Lustro uniwersalne 120 cm, do akcesoriow z dwoma podziałami kolor: chrom połysk  OR00-LUA-120-99
Lustro uniwersalne 120 cm, do akcesoriow z czterema podziałami kolor: chrom połysk  OR00-LUA-120-99-V2
Akcesoria belka oświetleniowa lustra, 40 cm kolor: biały mat OR00-ABL-40-2
Akcesoria belka oświetleniowa lustra, 50 cm kolor: biały mat OR00-ABL-50-2
Akcesoria belka oświetleniowa lustra, 60 cm kolor: biały mat OR00-ABL-60-2
Akcesoria belka oświetleniowa lustra, 80 cm kolor: biały mat OR00-ABL-80-2
Akcesoria belka oświetleniowa lustra, 90 cm kolor: biały mat OR00-ABL-90-2
Akcesoria belka oświetleniowa lustra, 120 cm kolor: biały mat OR00-ABL-120-2
Szafka górna 60 cm, lustrzana kolor: chrom połysk  OR00-SGL2D-60-99
Szafka górna 80 cm, lustrzana kolor: chrom połysk  OR00-SGL3D-80-99
Szafka górna 120 cm, lustrzana kolor: chrom połysk  OR00-SGL3D-120-99
Akcesoria belka oświetleniowa szafki, 60 cm kolor: biały mat OR00-ABS-60-2
Akcesoria belka oświetleniowa szafki, 80 cm kolor: biały mat OR00-ABS-80-2
Akcesoria belka oświetleniowa szafki, 120 cm kolor: biały mat OR00-ABS-120-2
Akcesoria - oświetlenie  60 cm, wewnętrzne/dolne kolor: biały mat OR00-A-OSW-60-2
Akcesoria - oświetlenie  80 cm, wewnętrzne/dolne kolor: biały mat OR00-A-OSW-80-2
Akcesoria - oświetlenie  120 cm, wewnętrzne/dolne kolor: biały mat OR00-A-OSW-120-2
Akcesoria półka 20 cm, ukośna kolor: biały mat OR00-A-PU-20-2



Lustro w ramie 40 cm, bez oświetlenia kolor: czarny mat OR00-L-RAOB-40-8
Lustro w ramie 50 cm, bez oświetlenia kolor: czarny mat OR00-L-RAOB-50-8
Lustro w ramie 60 cm, bez oświetlenia kolor: czarny mat OR00-L-RAOB-60-8
Lustro uniwersalne 40 cm kolor: chrom połysk  OR00-LU-40-99
Lustro uniwersalne 50 cm kolor: chrom połysk  OR00-LU-50-99
Lustro uniwersalne 60 cm kolor: chrom połysk  OR00-LU-60-99
Lustro uniwersalne 80 cm kolor: chrom połysk  OR00-LU-80-99
Lustro uniwersalne 90 cm kolor: chrom połysk  OR00-LU-90-99
Lustro uniwersalne 120 cm kolor: chrom połysk  OR00-LU-120-99
Lustro uniwersalne 50 cm, do akcesoriow z jednym podziałem kolor: chrom połysk  OR00-LUA-50-99
Lustro uniwersalne 60 cm, do akcesoriow z jednym podziałem kolor: chrom połysk  OR00-LUA-60-99
Lustro uniwersalne 60 cm, do akcesoriow z dwoma podziałami kolor: chrom połysk  OR00-LUA-60-99-V2
Lustro uniwersalne 80 cm, do akcesoriow z dwoma podziałami kolor: chrom połysk  OR00-LUA-80-99
Lustro uniwersalne 90 cm, do akcesoriow z dwoma podziałami kolor: chrom połysk  OR00-LUA-90-99
Lustro uniwersalne 120 cm, do akcesoriow z dwoma podziałami kolor: chrom połysk  OR00-LUA-120-99
Lustro uniwersalne 120 cm, do akcesoriow z czterema podziałami kolor: chrom połysk  OR00-LUA-120-99-V2
Akcesoria belka oświetleniowa lustra, 40 cm kolor: biały mat OR00-ABL-40-2
Akcesoria belka oświetleniowa lustra, 50 cm kolor: biały mat OR00-ABL-50-2
Akcesoria belka oświetleniowa lustra, 60 cm kolor: biały mat OR00-ABL-60-2
Akcesoria belka oświetleniowa lustra, 80 cm kolor: biały mat OR00-ABL-80-2
Akcesoria belka oświetleniowa lustra, 90 cm kolor: biały mat OR00-ABL-90-2
Akcesoria belka oświetleniowa lustra, 120 cm kolor: biały mat OR00-ABL-120-2
Szafka górna 60 cm, lustrzana kolor: chrom połysk  OR00-SGL2D-60-99
Szafka górna 80 cm, lustrzana kolor: chrom połysk  OR00-SGL3D-80-99
Szafka górna 120 cm, lustrzana kolor: chrom połysk  OR00-SGL3D-120-99
Akcesoria belka oświetleniowa szafki, 60 cm kolor: biały mat OR00-ABS-60-2
Akcesoria belka oświetleniowa szafki, 80 cm kolor: biały mat OR00-ABS-80-2
Akcesoria belka oświetleniowa szafki, 120 cm kolor: biały mat OR00-ABS-120-2
Akcesoria - oświetlenie  60 cm, wewnętrzne/dolne kolor: biały mat OR00-A-OSW-60-2
Akcesoria - oświetlenie  80 cm, wewnętrzne/dolne kolor: biały mat OR00-A-OSW-80-2
Akcesoria - oświetlenie  120 cm, wewnętrzne/dolne kolor: biały mat OR00-A-OSW-120-2
Akcesoria półka 20 cm, ukośna kolor: biały mat OR00-A-PU-20-2

opis: kolor: indeks:

Lustro w ramie 40 cm, bez oświetlenia kolor: czarny mat OR00-L-RAOB-40-8
Lustro w ramie 50 cm, bez oświetlenia kolor: czarny mat OR00-L-RAOB-50-8
Lustro w ramie 60 cm, bez oświetlenia kolor: czarny mat OR00-L-RAOB-60-8
Lustro uniwersalne 40 cm kolor: chrom połysk  OR00-LU-40-99
Lustro uniwersalne 50 cm kolor: chrom połysk  OR00-LU-50-99
Lustro uniwersalne 60 cm kolor: chrom połysk  OR00-LU-60-99
Lustro uniwersalne 80 cm kolor: chrom połysk  OR00-LU-80-99
Lustro uniwersalne 90 cm kolor: chrom połysk  OR00-LU-90-99
Lustro uniwersalne 120 cm kolor: chrom połysk  OR00-LU-120-99
Lustro uniwersalne 50 cm, do akcesoriow z jednym podziałem kolor: chrom połysk  OR00-LUA-50-99
Lustro uniwersalne 60 cm, do akcesoriow z jednym podziałem kolor: chrom połysk  OR00-LUA-60-99
Lustro uniwersalne 60 cm, do akcesoriow z dwoma podziałami kolor: chrom połysk  OR00-LUA-60-99-V2
Lustro uniwersalne 80 cm, do akcesoriow z dwoma podziałami kolor: chrom połysk  OR00-LUA-80-99
Lustro uniwersalne 90 cm, do akcesoriow z dwoma podziałami kolor: chrom połysk  OR00-LUA-90-99
Lustro uniwersalne 120 cm, do akcesoriow z dwoma podziałami kolor: chrom połysk  OR00-LUA-120-99
Lustro uniwersalne 120 cm, do akcesoriow z czterema podziałami kolor: chrom połysk  OR00-LUA-120-99-V2
Akcesoria belka oświetleniowa lustra, 40 cm kolor: biały mat OR00-ABL-40-2
Akcesoria belka oświetleniowa lustra, 50 cm kolor: biały mat OR00-ABL-50-2
Akcesoria belka oświetleniowa lustra, 60 cm kolor: biały mat OR00-ABL-60-2
Akcesoria belka oświetleniowa lustra, 80 cm kolor: biały mat OR00-ABL-80-2
Akcesoria belka oświetleniowa lustra, 90 cm kolor: biały mat OR00-ABL-90-2
Akcesoria belka oświetleniowa lustra, 120 cm kolor: biały mat OR00-ABL-120-2
Szafka górna 60 cm, lustrzana kolor: chrom połysk  OR00-SGL2D-60-99
Szafka górna 80 cm, lustrzana kolor: chrom połysk  OR00-SGL3D-80-99
Szafka górna 120 cm, lustrzana kolor: chrom połysk  OR00-SGL3D-120-99
Akcesoria belka oświetleniowa szafki, 60 cm kolor: biały mat OR00-ABS-60-2
Akcesoria belka oświetleniowa szafki, 80 cm kolor: biały mat OR00-ABS-80-2
Akcesoria belka oświetleniowa szafki, 120 cm kolor: biały mat OR00-ABS-120-2
Akcesoria - oświetlenie  60 cm, wewnętrzne/dolne kolor: biały mat OR00-A-OSW-60-2
Akcesoria - oświetlenie  80 cm, wewnętrzne/dolne kolor: biały mat OR00-A-OSW-80-2
Akcesoria - oświetlenie  120 cm, wewnętrzne/dolne kolor: biały mat OR00-A-OSW-120-2
Akcesoria półka 20 cm, ukośna kolor: biały mat OR00-A-PU-20-2
Akcesoria półka 20 cm, ukośna kolor: grafit mat OR00-A-PU-20-6
Akcesoria półka 12 cm, ukośna kolor: biały mat OR00-A-PU-12-2
Akcesoria półka 12 cm, ukośna kolor: grafit mat OR00-A-PU-12-6
Akcesoria półka 20 cm, prosta kolor: biały mat OR00-A-PP-20-2
Akcesoria półka 20 cm, prosta kolor: grafit mat OR00-A-PP-20-6
Akcesoria - przegroda  20 cm kolor: biały mat OR00-A-PR-20-2
Akcesoria - przegroda  20 cm kolor: grafit mat OR00-A-PR-20-6
Akcesoria - przegroda  12 cm kolor: biały mat OR00-A-PR-12-2
Akcesoria - przegroda  12 cm kolor: grafit mat OR00-A-PR-12-6
Akcesoria - szklanka z zawieszką 5 cm kolor: biały mat OR00-A-SZ-5-2
Akcesoria - szklanka z zawieszką 5 cm kolor: grafit mat OR00-A-SZ-5-6
Akcesoria - wieszak 1 cm kolor: biały mat OR00-A-W-1-2
Akcesoria - wieszak 1 cm kolor: grafit mat OR00-A-W-1-6
Akcesoria lustro 15 cm, kosmetyczne kolor: biały mat OR00-AL-K-15-2
Akcesoria lustro 15 cm, kosmetyczne kolor: grafit mat OR00-AL-K-15-6
Akcesoria - gniazdo 230v 7 cm kolor: grafit mat OR00-A-G-7-6
Akcesoria włącznik 3 cm, ze ściemniaczem kolor: grafit mat OR00-A-WL-3-6
Akcesoria - transformator 15 cm kolor: biały mat OR00-A-TR-15-2
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kolekcje ORiSTO





OPAL to jedna z kilku kolekcji Oristo wyposażona w krzywoliniowe, gięte fronty. 

Ta wymagająca najwyższych umiejętności technologia pozwala na zamkniecie 

pojemnej przestrzeni szuflad w proporcjonalnej i wizualnie atrakcyjnej formie. 

Szafki podumywalkowe, dzięki swojemu kształtowi i możliwości instalacji narożnej, 

znakomicie sprawdzą się także w niewielkich łazienkach. Idealnie dopasowana 

syntetyczna umywalka i wysokiej jakości chromowane uchwyty harmonizujące 

z połyskiem lakieru na froncie – to wszystko tworzy wizerunek spójnego 

wizualnie, funkcjonalnego i kompaktowego rozwiązania.     

na okrągło

opal
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Zróżnicowane szuflady szafek podumy-

walkowych, wyposażone w stałe konstruk-

cyjne elementy organizacji, pozwalają 

segregować i ułatwiają dostęp do 

przechowywanych przedmiotów. Potrze-

bujesz jeszcze więcej? Możesz także 

wykorzystać szuflady boczne. Idealnie 

pomieszczą one mniejsze elementy, jakich 

w Twojej łazience z pewnością jest sporo… 
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Uzupełnieniem kolekcji OPAL są praktyczne 

szafki boczne. Wysokie standardy wykonania 

to gwarancja trwałości, a niewielkie rozmiary 

ułatwiają swobodną aranżację łazienki. 

Niezależnie od tego, gdzie umieścisz słupki 

OPAL, bez problemu będzie można do 

nich sięgnąć.   
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90 cm, lewa 90 cm, prawa 30 cm

biały połysk

opis: kolor: indeks:

opal

Szafka podumywalkowa 90 cm, cztery szuflady lewa kolor: biały połysk OR30-SD4S-90-1-L
Szafka podumywalkowa 90 cm, cztery szuflady prawa kolor: biały połysk OR30-SD4S-90-1-P
Szafka wysoka boczna 30 cm, jedne drzwi uniwersalna lewa/prawa kolor: biały połysk OR30-SB1D-30-1
Umywalka meblowa 90 cm, syntetyczna Opal lewa kolor: biały (konglomerat) UME-OP-90-92-L
Umywalka meblowa 90 cm, syntetyczna Opal prawa kolor: biały (konglomerat) UME-OP-90-92-P



Szafki podumywalkowe

Korpusy – wilgocioodporna płyta wiórowa lakierowana, fronty – gięto klejony MDF lakierowany. Lakier połysk 

na frontach i korpusach.

Krzywoliniowe fronty - duża pojemność szuflad przy stosunkowo niewielkich wymiarach zewnętrznych. 

Cztery szuflady o zróżnicowanej wielkości i organizacji. Korpusy szuflad płytowe Kryte prowadnice szuflad 

z systemem soft-close i pełnym wysuwem.

UWAGA: Osobne indeksy dla wersji prawej i lewej szafki i umywalki.

Dedykowana, idealnie dopasowana umywalka syntetyczna z dużą powierzchnią odkładczą – dużo miejsca na 

często używane elementy.

Szafki boczne

Korpusy – wilgocioodporna płyta wiórowa lakierowana, fronty  – wilgocioodporny MDF lakierowany. Lakier 

połysk na frontach i korpusach. Lewa strona drzwi lakierowana odpornym lakierem w kolorze wnętrza.

Niewielkie rozmiary ułatwiają aranżację małej łazienki.

Drzwi uniwersalne lewe/prawe z zawiasami ze zintegrowanym soft-close i regulacją 3d. Zmiana strony 

zawieszenia drzwi poprzez przełożenie prowadników zawiasów na drugi bok i obrócenie drzwi. 

UWAGA  - montaż uchwytu po wyborze strony zawieszenia drzwi.

Korpusy szafek wyposażone w zawieszki z regulacją 3d. Wnętrze szafek wyposażone w 2 półki płytowe 

o regulowanym położeniu. Grafitowe wnętrze z powierzchniami z odpornego laminatu.

Szafka podumywalkowa 90 cm, cztery szuflady lewa kolor: biały połysk OR30-SD4S-90-1-L
Szafka podumywalkowa 90 cm, cztery szuflady prawa kolor: biały połysk OR30-SD4S-90-1-P
Szafka wysoka boczna 30 cm, jedne drzwi uniwersalna lewa/prawa kolor: biały połysk OR30-SB1D-30-1
Umywalka meblowa 90 cm, syntetyczna Opal lewa kolor: biały (konglomerat) UME-OP-90-92-L
Umywalka meblowa 90 cm, syntetyczna Opal prawa kolor: biały (konglomerat) UME-OP-90-92-P
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Kolekcja SILVER to rozwiązanie wyraziste stylistycznie dzięki zestawieniu 

prostych połyskowych frontów z intrygującym detalem. Frezowany uchwyt 

i widoczna listwa w kolorze chromowanego połysku przyczyniły się do 

powstania nazwy całej kolekcji. Szeroki wybór mebli i rozwiązań pozwala 

precyzyjnie dopasować produkty do Twoich potrzeb, a ich uniwersalność, 

w tym neutralna kolorystyka białego połysku i szarego matu ułatwia urządzenie 

nawet najbardziej wymagającej łazienki.  

wielkomiejsko 

silver
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SILVER to mistrz wyposażenia Twojej łazienki. 

Jak na mistrza przystało – ma gotową 

odpowiedź na najtrudniejsze pytania. 

Potrzebujesz maksymalnej pojemności – 

dajemy gotowe rozwiązanie w postaci słupka 

o nietypowej szerokości 50 cm, gdzie na 

pewno zmieści się wszystko, co zaplanowałeś. 

Potrzebujesz zagospodarować kącik nad 

pralką lub zestawem podtynkowym z WC 

– w kolekcji SILVER oferujemy praktyczne, 

zaprojektowane specjalnie pod tym 

kątem szafki górne. Te oraz wiele innych 

produktów spowodują, że urządzanie nawet 

skomplikowanej łazienki z SILVEREM będzie 

łatwe i przyjemne.
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Mocną stroną kolekcji SILVER jest szeroka 

oferta dużych umywalek i dopasowanych do 

nich szafek podumywalkowych. Niezależnie 

od tego czy planujemy umywalkę z jedną misą, 

czy z dwiema, ceramiczną, czy syntetyczną 

– SILVER znajdzie rozwiązanie w postaci 

dedykowanych szafek.  
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Nazwa SILVER wzięła się z widocznego srebrnego detalu uchwytu – miedzy precyzyjnymi 

frezowaniami frontów widać połyskliwy chrom aplikacji. To zestawienie, poprzez swoją 

elegancję i szyk z pewnością przyczynia się do niezwykłej popularności tej kolekcji. 
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Szafki podumywalkowe

Korpusy  – wilgocioodporna płyta wiórowa lakierowana, fronty – wilgocioodporny MDF lakie-

rowany. Uchwyty frezowane we frontach. Lakier połysk na frontach i korpusach. We frezowaniu 

uchwytu widoczna wstawka w kolorze chrom połysk - we wszystkich meblach kolekcji SILVER. 

W każdej szafce podumywalkowej 2 szuflady – górna z metalową osłoną syfonu i dolna 

bez podziałów. Korpusy szuflad metalowe z systemem soft-close i pełnym wysuwem. 

Możliwość regulacji położenia frontu szuflady względem korpusu. Dolne szuflady dodatkowo 

wyposażone w relingi boczne.

Szai wyposażone w zawieszki z regulacją zawieszenia 3d.

silver

Szafki boczne

Warianty z drzwiami w górnej i dolnej części szafki 

(lewa i prawa wersja), w górnej części 2 regulowane 

półki szklane, w dolnej - 1 półka szklana. Możliwość 

kompletowania z koszem wysuwnym. Wariant 

z koszem na uchylnym froncie - w górnej części 

2 ruchome półki szklane, klapa z koszem wyposażona 

w ogranicznik otwarcia. Wariant o szerokości 50 cm - 

dwoje drzwi, 3 regulowane półki szklane, 2 płytowe 

szuflady wewnętrzne w środkowej części. Wszystkie 

szafki posiadają zawiasy ze zintegrowanym soft-

close i możliwością regulacji drzwi 3d oraz regulow-

ane zawieszki.

148



Szafki podumywalkowe 120 cm podwójne

Korpusy – wilgocioodporna płyta wiórowa lakierowana, fronty -wilgocioodporny 

MDF lakierowany. Uchwyty frezowane we frontach. Lakier połysk na frontach 

i korpusach.

Szuflady górne z podwójnym wycięciem na syfon i metalowymi osłonami syfonu 

i szuflady  dolna bez podziałów. Korpusy szuflad metalowe z systemem soft-close 

i pełnym wysuwem. Możliwość regulacji położenia frontu szuflady względem kor-

pusu. Dolne szuflady dodatkowo wyposażone w relingi boczne. Szafki wyposażone 

w zawieszki z regulacją zawieszenia 3d.

dodatkowa opcja

Wszystkie rozmiary szafek podumywalkowych SILVER można kompletować 

z blatami i umywalkami nablatowymi. W wersji 120 cm można zastosować także 

układ z dwiema umywalkami na jednym blacie, jak na ilustracji.   

Szafki górne

Korpusy – wilgocioodporna płyta wiórowa lakierowana, fronty – wilgocioodporny 

MDF lakierowany. Uchwyty frezowane we frontach. Lakier połysk na frontach 

i korpusach. 

Szafki gorne z dwoma skrzydłami drzwi, wyposażone w zawiasy ze zintegrowanym 

soft-close. Wewnątrz korpusów 2 regulowane półki szklane. Zawieszki korpusów 

umożliwiające regulację zawieszenia 3d.

Szafki górne SILVER rekomendowane są do instalacji nad pralkami oraz miskami 

WC lub bidetami instalowanymi na stelażach podtynkowych.  
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50 cm 60 cm 90 cm 120 cm 120 cm

biały połysk

silver



50 cm 60 cm

blat 50, 60, 90 , 120  cm 35 cm 35 cm 30 cm50 cm
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Szafka podumywalkowa 50 cm, dwie szuflady kolor: biały połysk OR33-SD2S-50-1
Szafka podumywalkowa 60 cm, dwie szuflady kolor: biały połysk OR33-SD2S-60-1
Szafka podumywalkowa 90 cm, dwie szuflady kolor: biały połysk OR33-SD2S-90-1
Szafka podumywalkowa 120 cm, dwie szuflady pojedyncza, kolor: biały połysk OR33-SD2S-120-1-C
Szafka podumywalkowa 120 cm, dwie szuflady podwójna, kolor: biały połysk OR33-SD2S-120-1-D
Blat  50 cm kolor: biały połysk OR33-B-50-1
Blat  60 cm kolor: biały połysk OR33-B-60-1
Blat  90 cm kolor: biały połysk OR33-B-90-1
Blat  120 cm kolor: biały połysk OR33-B-120-1
Szafka wysoka boczna 35 cm, dwoje drzwi lewa kolor: biały połysk OR33-SB2D-35-1-L
Szafka wysoka boczna 35 cm, dwoje drzwi prawa kolor: biały połysk OR33-SB2D-35-1-P
Szafka wysoka boczna 35 cm, dwoje drzwi lewa, w komplecie z koszem kolor: biały połysk OR33-SB2D-35-1-KKL
Szafka wysoka boczna 35 cm, dwoje drzwi prawa, w komplecie z koszem kolor: biały połysk OR33-SB2D-35-1-KKP
Akcesoria - kosz 30 cm kolor: grafit mat OR00-A-KOSZ-30-6
Sza�a wysoka boczna 50 cm, dwoje drzwi dwie szuflady wewnętrzne kolor: biały połysk OR33-SB2D-50-1
Sza�a górna 50 cm, dwoje drzwi kolor: biały połysk OR33-SG2D-50-1
Sza�a górna 60 cm, dwoje drzwi kolor: biały połysk OR33-SG2D-60-1
Umywalka meblowa 50 cm, syntetyczna Silver kolor: biały (konglomerat) UME-SI-50-92
Umywalka meblowa 60 cm, syntetyczna Alpina kolor: biały (konglomerat) UME-AL-60-92
Umywalka meblowa 60 cm, syntetyczna Silver kolor: biały (konglomerat) UME-SI-60-92
Umywalka meblowa 90 cm, syntetyczna Silver kolor: biały (konglomerat) UME-SI-90-92
Umywalka meblowa 90 cm, syntetyczna Alpina kolor: biały (konglomerat) UME-AL-90-92
Umywalka meblowa 120 cm, syntetyczna Alpina kolor: biały (konglomerat) UME-AL-120-92
Umywalka meblowa 120 cm, syntetyczna Silver pojedyncza kolor: biały (konglomerat) UME-SI-120-92-C
Umywalka meblowa 120 cm, syntetyczna Silver podwójna kolor: biały (konglomerat) UME-SI-120-92-D

opis: kolor: indeks:
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Szafka podumywalkowa 50 cm, dwie szuflady kolor: biały połysk OR33-SD2S-50-1
Szafka podumywalkowa 60 cm, dwie szuflady kolor: biały połysk OR33-SD2S-60-1
Szafka podumywalkowa 90 cm, dwie szuflady kolor: biały połysk OR33-SD2S-90-1
Szafka podumywalkowa 120 cm, dwie szuflady pojedyncza, kolor: biały połysk OR33-SD2S-120-1-C
Szafka podumywalkowa 120 cm, dwie szuflady podwójna, kolor: biały połysk OR33-SD2S-120-1-D
Blat  50 cm kolor: biały połysk OR33-B-50-1
Blat  60 cm kolor: biały połysk OR33-B-60-1
Blat  90 cm kolor: biały połysk OR33-B-90-1
Blat  120 cm kolor: biały połysk OR33-B-120-1
Szafka wysoka boczna 35 cm, dwoje drzwi lewa kolor: biały połysk OR33-SB2D-35-1-L
Szafka wysoka boczna 35 cm, dwoje drzwi prawa kolor: biały połysk OR33-SB2D-35-1-P
Szafka wysoka boczna 35 cm, dwoje drzwi lewa, w komplecie z koszem kolor: biały połysk OR33-SB2D-35-1-KKL
Szafka wysoka boczna 35 cm, dwoje drzwi prawa, w komplecie z koszem kolor: biały połysk OR33-SB2D-35-1-KKP
Akcesoria - kosz 30 cm kolor: grafit mat OR00-A-KOSZ-30-6
Sza�a wysoka boczna 50 cm, dwoje drzwi dwie szuflady wewnętrzne kolor: biały połysk OR33-SB2D-50-1
Sza�a górna 50 cm, dwoje drzwi kolor: biały połysk OR33-SG2D-50-1
Sza�a górna 60 cm, dwoje drzwi kolor: biały połysk OR33-SG2D-60-1
Umywalka meblowa 50 cm, syntetyczna Silver kolor: biały (konglomerat) UME-SI-50-92
Umywalka meblowa 60 cm, syntetyczna Alpina kolor: biały (konglomerat) UME-AL-60-92
Umywalka meblowa 60 cm, syntetyczna Silver kolor: biały (konglomerat) UME-SI-60-92
Umywalka meblowa 90 cm, syntetyczna Silver kolor: biały (konglomerat) UME-SI-90-92
Umywalka meblowa 90 cm, syntetyczna Alpina kolor: biały (konglomerat) UME-AL-90-92
Umywalka meblowa 120 cm, syntetyczna Alpina kolor: biały (konglomerat) UME-AL-120-92
Umywalka meblowa 120 cm, syntetyczna Silver pojedyncza kolor: biały (konglomerat) UME-SI-120-92-C
Umywalka meblowa 120 cm, syntetyczna Silver podwójna kolor: biały (konglomerat) UME-SI-120-92-D
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Pewność i zdecydowanie. Wyraźne krawędzie brył, dodatkowo podkreślone 

dynamicznymi, ukośnymi akcentami, zdecydowana geometria formy. Z jednej 

strony – twarda i wyraziście narysowana, z drugiej – wprowadzająca do wnętrza 

ład i proste zasady. BRYLANT jest synonimem porządku, dokładności i precyzji. 

Jeżeli cenisz te aspekty, ale również zwracasz uwagę na proporcje i finezyjne 

detale – BRYLANT to kolekcja dla Ciebie.

geometrycznie

brylant
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Szafki podumywalkowe BRYLANT można kompletować z szafkami bocznymi i przykrywać 

wspólnymi umywalkami o szerokości 125 cm. Zyskujemy zestaw o czterech, zróżnicowanych 

wielkością szufladach i dużej powierzchni blatu na umywalce. 
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Szafki podumywalkowe

Korpusy  – wilgocioodporna płyta wiórowa lakierowana, fronty – wilgocioodporny MDF laki-

erowany. Uchwyty frezowane we frontach. Lakier połysk na frontach i korpusach. 

W każdej szafce podumywalkowej 2 szuflady - górna z dodatkowymi elementami organizacji 

i dolna bez podziałów. Korpusy szuflad płytowe na krytych prowadnicach z systemem soft-

close i pełnym wysuwem. Możliwość regulacji położenia frontu szuflady względem korpusu.

Szafki wyposażone w zawieszki z regulacją zawieszenia 3d.

We wszystkich wariantach kolorystycznych, korpusy tej kolekcji występują w kolorze biały 

połysk.

brylant

Aranżacja 125, lewa

Połączenie szafki podumywalkowej 85 cm i 40 cm pozwala stworzyć pojemny zestaw mebli, 

który można skompletować z komfortowymi umywalkami 125 cm; w zależności od układu 

szafek - z miską lewej lub prawej strony. Na ilustracji obok przedstawiono wariant z umywalką 

lewą. 

Użyta w tej kompozycji szaa 40 cm, podobnie jak 85 cm jest wyposażona w 2 płytowe szuflady 

na krytych prowadnicach z systemem soft-close.
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Szafki boczne

Korpusy – wilgocioodporna płyta wiórowa lakierowana, fronty – wilgocioodporny 

MDF lakierowany. Lakier połysk na frontach i korpusach. 

Drzwi z zawiasami ze zintegrowanym soft-close i regulacją 3d. Zmiana 

strony zawieszenia drzwi poprzez przełożenie prowadników zawiasów 

i obrócenie drzwi. Wnętrze szafek wyposażone w 3 półki szklane 

o regulowanym położeniu. 

W dolnej części szafki 2 szuflady o korpusach płytowych, pełnym wysuwnie na 

krytych prowadnicach z systemem soft-close.

Korpusy szafek wyposażone w zawieszki z regulacją 3d.

Aranżacja 125, prawa

Analogicznie montaż szafki podumywalkowej z prawej strony i szafki 40 cm 

z lewej wymaga  skompletowania z umywalką prawą (miska z prawej strony 

i powierzchnia blatu z lewej). 
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40 cm 80 cm 35 cm 60 cm 85 cm

biały połysk grafit połysk
brylant



Szafka podumywalkowa 85 cm, dwie szuflady korpus biały kolor: biały połysk OR36-SD2S-85-1 
Szafka podumywalkowa 85 cm, dwie szuflady korpus biały kolor: grafit połysk OR36-SD2S-85-5 
Szafka podumywalkowa 40 cm, dwie szuflady korpus biały kolor: biały połysk OR36-SD2S-40-1 
Szafka podumywalkowa 40 cm, dwie szuflady korpus biały kolor: grafit połysk OR36-SD2S-40-5 
Szafka wysoka boczna 35 cm, jedne drzwi, dwie szuflady korpus biały, lewa kolor: biały połysk OR36-SB1D2S-35-1-L
Szafka wysoka boczna 35 cm, jedne drzwi, dwie szuflady korpus biały, lewa kolor: grafit połysk OR36-SB1D2S-35-5-L
Szafka wysoka boczna 35 cm, jedne drzwi, dwie szuflady korpus biały, prawa kolor: biały połysk OR36-SB1D2S-35-1-P
Szafka wysoka boczna 35 cm, jedne drzwi, dwie szuflady korpus biały, lewa kolor: grafit połysk OR36-SB1D2S-35-5-L
Szafka górna 85 cm, lustrzana , troje drzwi korpus biały kolor: biały połysk OR36-SGL3D-85-1
Szafka górna 60 cm korpus biały kolor: biały połysk OR36-SG2D-60-1 
Szafka górna 60 cm korpus biały kolor: grafit połysk OR36-SG2D-60-5 
Umywalka meblowa 85 cm, syntetyczna Brylant kolor: biały (konglomerat) UME-BR-85-92
Umywalka meblowa 125 cm, syntetyczna Brylant lewa kolor: biały (konglomerat) UME-BR-125-92-L
Umywalka meblowa 125 cm, syntetyczna Brylant prawa kolor: biały (konglomerat) UME-BR-125-92-P

opis: kolor: indeks:
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ANNA jest rozwiązaniem wyjątkowym za sprawą oszczędnego, pełnego 

szlachetnej elegancji designu, podkreślonego białym połyskiem frontów 

i korpusów a także dyskretnymi, frezowanymi uchwytami. Znakiem szczególnym 

tej kolekcji są jednak wyjątkowe wymiary – szafki i umywalki o głębokości 

instalacji tylko 40 cm. Nawet najbardziej nietypowa łazienka będzie dzięki temu 

wygodnie urządzona meblami tej kolekcji.  

kompaktowo

anna
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Pomimo niewielkich wymiarów głębokości 

szafek ANNA, ich wnętrze jest zaskakująco 

pojemne. Wygodne i płynnie działające 

szuflady z solidnymi metalowymi bokami 

z pewnością pomieszczą wszystkie przed-

mioty potrzebne w Twojej łazience, a ich 

ułożenie zapewni porządek i łatwy dostęp.   
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Uzupełnieniem szafek podumywalkowych 

są szafki boczne – słupki. Wyróżnia je bogate 

wnętrze – obok drzwi w górnej części 

posiadają dwie szuflady na dole, dzięki 

czemu organizacja przestrzeni jest lepsza, 

a utrzymanie porządku – łatwiejsze. 
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Szafki podumywalkowe

Korpusy – wilgocioodporna płyta wiórowa lakierowana, fronty – wilgocioodporny MDF lakie-

rowany. Uchwyty frezowane we frontach. Lakier połysk na frontach i korpusach.

W każdej szafce podumywalkowej 2 szuflady - górna z metalową osłoną syfonu i dolna bez 

podziałów. Korpusy szuflad metalowe na krytych prowadnicach z systemem soft-close 

i pełnym wysuwem. Możliwość regulacji położenia frontu szuflady względem korpusu.

Szafki wyposażone w zawieszki z regulacją zawieszenia 3d.

Szafki wraz z umywalkami o malej głębokości – tylko 40 cm, łatwe do aranżacji nawet ciasnych 

wnętrz o nietypowych proporcjach!

anna

Szafki boczne

Korpusy – wilgocioodporna płyta wiórowa lakierowana, fronty – wilgocioodporny MDF lakie-

rowany. Lakier połysk na frontach i korpusach. Uchwyty frezowane we frontach. 

W górnej części szafki drzwi uniwersalne (lewe/prawe) na zawiasach ze zintegrowanym 

soft-close. Zmiana strony zawieszenia drzwi poprzez przełożenie prowadników zawiasów na 

przeciwległy bok i obrócenie skrzydła drzwi. Wewnątrz 2 regulowane półki szklane.

W dolnej części 2 szuflady z metalowymi korpusami, z systemem soft-close i regulacją 

położenia frontów. Szuflady – pełen wysuw z korpusami w kolorze popiel.

Korpusy szafek wyposażone w zawieszki z regulacją zawieszenia 3d.
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60 cm 100 cm 40 cm

biały połysk
anna



Szafka podumywalkowa 60 cm, dwie szuflady kolor: biały połysk OR40-SD2S-60-1
Szafka podumywalkowa 100 cm, dwie szuflady kolor: biały połysk OR40-SD2S-100-1
Szafka wysoka boczna 35 cm, jedne drzwi, dwie szuflady uniwersalna lewa/prawa kolor: biały połysk OR40-SB1D2S-35-1
Lustro płaskie 60 cm kolor: biały połysk OR40-L-PLOZ-60-1
Lustro płaskie 100 cm kolor: biały połysk OR40-L-PLOZ-100-1
Umywalka meblowa 60 cm, syntetyczna Annabelle kolor: biały (konglomerat) UME-AN-60-92
Umywalka meblowa 100 cm, syntetyczna Annabelle kolor: biały (konglomerat) UME-AN-100-92
Umywalka meblowa 100 cm, syntetyczna Annabelle dwie wylewki kolor: biały (konglomerat) UME-AN-100-92-V2

opis: kolor: indeks:

60 cm 100 cm
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