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 Jesteśmy firmą produkującą elementy do mebli oraz meble. W obecnej 
formie istniejemy od 1990 roku. Jednak tradycje produkcji meblowej 
kontynuowane są przez właściciela firmy Stanisława Perkowskiego od 1981 roku. 
W pierwszym okresie istnienia, jako zakład rzemieślniczy wykonywaliśmy  
meble ozdobne do sklepów sieci DESA, Art oraz odbiorców indywidualnych. Pod 
koniec lat osiemdziesiątych rozpoczęliśmy produkcję mebli na zamówienie.        
W latach dziewięćdziesiątych zaczęliśmy oferować komponenty do mebli dla 
rozwijającego się w Polsce rynku salonów meblowych. Początkowo były               
to fronty, następnie listwy oraz płyty fornirowane. 

 Obecnie współpracujemy z kilkuset firmami na terenie kraju oraz              
z kilkoma odbiorcami za granicą: w Anglii, Litwie, Białorusi, Szwecji, Łotwie 
oraz Danii. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oprócz komponentów 
zaprezentowanych w niniejszym kompendium, możemy zaoferować wsparcie 
technologiczne w zakresie: projektowania, konstrukcji mebli oraz kompo-
nentów meblowych. Dzięki wielu kontaktom w kraju i za granicą jesteśmy                
w stanie pomóc przy doborze materiałów wykończeniowych oraz akcesoriów 
meblowych.

 Dysponujemy bazą kilkuset materiałów naturalnych, kilku tysięcy 
kolorów oraz kilkudziesięciu wzorów drzwiczek. Posiadamy załogę oraz park 
maszynowy umożliwiający wykonanie niemal każdego detalu meblowego          
we wzorach katalogowych i nie tylko: rzeźbień, toczeń, innych zdobień. kyuk

 Zapraszamy do zapoznania się z naszą bogatą ofertą oraz do współpracy: 
producentów, projektantów, architektów oraz klientów indywidualnych.                  

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Stanisław Perkowski

Bartłomiej Perkowski



ZASTRZEŻENIA PRAWNE 

 Oferta prezentowana w niniejszym katalogu jest jedynie częściowa.            
W przypadku potrzeby wykonania innych elementów, prosimy o kontakt z nami.

 Kolorystyka drzwiczek, materiałów i fornirów z racji różnic w kalibracji 
monitorów oraz błędów drukarskich może odbiegać od rzeczywistej.                     
W przypadku zamówień podstawową bazą jest próbka rzeczywista. Prosimy     
też mieć na uwadze fakt, że większość produktów jest pochodzenia naturalnego. 
Próbki pod wpływem długotrwałego naświetlania zmieniają odcień. Dlatego      
też otrzymane produkty mogą odbiegać od próbek. Jeśli chcą Państwo  uzyskać  
efekt jak najbardziej zbliżony do próbki, prosimy o jej dostarczenie do naszej 
siedziby. Koszt takiej wysyłki może zostać przeniesiony na nas. 
 
 Szczegóły dotyczące współpracy, szczegółowych parametrów produktów, 
sposobów użytkowania i gwarancji znajdą Państwo w „Informacjach 
technicznych” w niniejszym opracowaniu.
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OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY (od 2014-01-01)
1. Zamówienia na produkty oferowane przez ZS STABART mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, faxem (085) 
7157155 lub mailem (biuro@stabart.pl). Zamówienie powinno być złożone na druku zgodnym ze wzorcem ZS STABART 
udostępnianym w wersji elektronicznej lub papierowej. Każdy produkt powinien być oznaczony kolejną liczbą porządkową. 
Ponadto do produktów spoza katalogu należy dołączyć rysunki techniczne. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z biurem 
sprzedaży. UWAGA! wymiary oznaczmy w mm.

2. Przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone faxem lub mailem przez biuro sprzedaży*. Na życzenie 
zamawiającego możemy wycenić zamawiane produkty przed przyjęciem zlecenia do realizacji. W przypadku braku 
potwierdzenia przyjęcia zamówienia w ciągu dnia roboczego od momentu złożenia, należy skontaktować się telefonicznie         
z naszym biurem. 

3. Okres wykonywania zlecenia wynosi:
- w przypadku produktów nie lakierowanych 3-5 tygodni (czas samej realizacji, bez czasu dostawy)
- w przypadku produktów lakierowanych 6-10 tygodni (czas samej realizacji, bez czasu dostawy)
 Wszelkie zmiany dokonywane w trakcie realizacji zamówienia (wymiary, kształty itp.) mogą wpłynąć na wydłużenie terminu 
realizacji. W wyjątkowych wypadkach terminy realizacji mogą ulec wydłużeniu, o czym zamawiający zostanie poinformowany 
w formie pisemnej elektronicznej ( fax, mail)

4. Warunki finansowe:
- zaliczka 30-50% wartości całego zlecenia, płatna najpóźniej w dniu przyjęcia zamówienia do realizacji
- dopłata pozostałej kwoty - przy odbiorze zamówienia lub przedpłata lub pobranie przez firmę kurierską. Pobranie może 
dotyczyć jedynie kwoty nie przekraczającej 1000 zł. 
- na prośbę Klienta możemy udzielić kredytu kupieckiego. Wartość takiego kredytu ustalana jest w oparciu o analizę 
dokonywaną przez współpracującą z nami wywiadownię gospodarczą. Koszt takiej analizy wliczany jest do pierwszego 
zamówienia składanego przez Klienta i wynosi 250 zł brutto.

5. Transport/wysyłki
a) termin i ostateczne warunki wysyłki towarów uzgadniamy po wykonaniu zlecenia
b) produkty nasze wysyłamy za pośrednictwem firm kurierskich: FEDEX oraz RABEN. 
c) ze względu na ograniczenia dotyczące przesyłek, stosowane przez przewoźników maksymalna długość elementów nie może 
przekraczać 1500 mm (w wyjątkowych sytuacjach, po uzgodnieniu przy składaniu zamówienia 2000 mm). W przypadku 
elementów dłuższych będzie naliczana dodatkowa opłata zgodna z cennikiem transportów.
d) w przypadku uzbierania minimum logistycznego, towar dostarczamy własnym transportem. Koszt liczony jest identycznie 
jak przy wysyłce firmą kurierską. Przy dostawie naszym transportem listwy mogą mieć długość do 3000 mm bez doliczania 
dodatkowych opłat.

6. Gwarancje. 
Termin gwarancji na produkty określony jest w cennikach i wynosi od 2 do 5 lat w zależności od grupy produktów. Ograniczenia 
dotyczące gwarancji, sposób użytkowania produktów określony jest w „Warunkach gwarancji i użytkowania”

7. Zgłoszenie nieprawidłowości w zamówieniu (błędne wymiary, kolorystyka niezgodna z zamówieniem, braki w dostawie itp.) 
należy zgłosić najpóźniej w ciągu 2 dni od dostarczenia towaru. UWAGA! Nie dotyczy to ewentualnych uszkodzeń paczek        
lub produktów. W przypadku widocznych uszkodzeń paczek należy od razu zgłosić uwagi kurierowi/kierowcy i sporządzić w 
jego obecności protokół szkód. W przypadku uszkodzeń elementów (bez widocznych uszkodzeń paczek) należy zgłosić 
niniejszy fakt do naszego biura (forma pisemna elektroniczna: fax lub mail). 

8. Odpowiedzialność ZS STABART za nieprawidłowe wykonanie zlecenia jest wyłączona w przypadku:
- nieczytelnego wypisania zamówienia
- nieprawidłowego wypisania zamówienia (np: brak numerów porządkowych przy produktach, oznaczenie wymiarów w innych 
jednostkach niż mm, błędnie wykonane i zwymiarowane rysunki techniczne)
- uszkodzeń powstałych w transporcie za pośrednictwem firm kurierskich
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WARUNKI GWARANCJI (od 2014-01-01)

1. Informacje wstępne

§1 Na swoje produkty udzielamy gwarancji na następujące okresy:
- I grupa cenowa - 2 lata od dnia zakupu
- II grupa cenowa - 2 lata od dnia zakupu
- III grupa cenowa (olcha/brzoza) - 3 lata od dnia zakupu
- pozostałe grupy cenowe - 5 lat od dnia zakupu
- elementy fornirowane - 3 lata od dnia zakupu
- płaskie elementy MDF - 2 lata od dnia zakupu

§2 W okresie gwarancji zobowiązujemy się do bezpłatnych napraw w przypadkach:
- pojawienia się w naszych wyrobach mechanicznych wad ukrytych (pęknięcia, rozklejenie elementów)
- pojawienia się wad w powłoce lakierniczej z wyjątkiem zmian odcieni (najczęściej pojawiających się w wyniku działania światła, wilgoci      
lub czynników chemicznych)

2. Warunki formalne, czas napraw gwarancyjnych, terminy rozpatrzenia reklamacji

§1 Reklamacje powinny być złożone na piśmie lub przesłane do nas w formie elektronicznej (mail/fax). W reklamacji powinny być zawarte      
co najmniej następujące informacje: data zakupu, materiał, kolor, wzór, dane kupującego i składającego reklamację. Dodatkowo można 
załączyć fotografie elementów reklamowanych.

§2 Informację o przyjęciu zgłoszenia reklamacyjnego potwierdzimy w ciągu 48 godzin. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia 
zgłoszenia, prosimy o kontakt telefoniczny z biurem sprzedaży. 

§3 Odpowiedź dotyczącą opinii w zakresie reklamacji udzielimy maksymalnie w ciągu 10 dni roboczych. W przypadku, kiedy zaistnieje 
konieczność przesłania elementów do naszej firmy, czas 10 dni liczony jest od dnia otrzymania przez nas produktów. Produkty (ze względu     
na specyfikę i wysoką wartość) prosimy przesyłać za pośrednictwem wskazanej przez nas firmy spedycyjnej. Elementy powinny                      
być opakowane w skrzynki wykonane z twardych zabezpieczających materiałów (np. z płyty wiórowej). W przypadku wysyłki wskazaną    
przez nas firmą spedycyjną, koszt transportu jest przeniesiony na nas. UWAGA! Nie ponosimy kosztów demontażu elementów będących 
częścią mebli. Prosimy o uwzględnienie w trakcie projektowania mebli ewentualną konieczność demontażu i nie mocowanie naszych 
produktów w sposób utrudniający demontaż (np. poprzez sklejanie)

§4 Standardowy czas wykonania naprawy gwarancyjnej wynosi 14 dni roboczych, licząc od dnia następującego po dniu uznania                   
przez  nas  reklamacji. 

§5 Reklamowany produkt może zostać wymieniony na nowy tylko w przypadku stwierdzenia, że nie jest możliwa naprawa wad podlegających 
reklamacji.

3. Zalecenia techniczne i serwisowe

a) pojecie wilgotności drewna i materiałów drewnopochodnych

Produkowane przez nas elementy wykonywane są z drewna lub surowców drewnopochodnych. Materiały te posiadają specyficzne właściwości 
fizykochemiczne. Podstawową jest „dążenie” drewna do równowagi higroskopijnej. W przypadku kiedy jest zbyt suche, pochłania z zewnątrz 
wilgoć, kiedy jest zbyt mokre, wysycha. Wilgotność naszych produktów waha się od 6% (gatunki miękkie) do 10% (gatunki twarde). 
Gwarantuje to zminimalizowanie kurczenia lub pęcznienia związanego z dążeniem do wspomnianej równowagi.
       Jednakże kiedy produkty trafią do pomieszczenia zbyt wilgotnego lub zbyt suchego, nastąpi gwałtowne przyśpieszenie procesów pochłaniania lud 
oddawania wilgoci. Może wówczas dojść do nieprzewidzianych pęknięć strukturalnych. Stąd sugerujemy zastosowanie się do pewnych zaleceń 
wymienionych poniżej.

ź wilgotność we wnętrzu powinna zawierać się w granicach 45-52% przy temperaturze otoczenia 19-21°C  Aby spełnić to zalecenie, sugerujemy      
by nie montować elementów w świeżo wykończonych pomieszczeniach (do kilku miesięcy od zakończenia prac remontowo budowlanych).                      
Z doświadczenia wiemy, że do 30 dni od malowania ścian wilgotność może utrzymywać się na poziomie do 60% i powyżej. W sytuacji, kiedy ściany    
są gipsowane i malowane poziom wilgotności powyżej 65% utrzymuje się do 45-60 dni. Pośpiech ze wstawianiem mebli w takich miejscach jest 
naprawdę niewskazany.
ź w okresie grzewczym temperatura w pomieszczeniach mieszkalnych powinna zawierać się w przedziale 19-21°C. Jednocześnie niekorzystnie       
na produkty z drewna wpływają też zbyt gwałtowne wahania temperatury - nagły skok z 19 na 23-25°C. 
ź w okresie letnim, szczególnie gdy temperatury na zewnątrz przekraczają 25°C połączone z opadami deszczu (przykładem jest lipiec-sierpień 2011) 
wilgotność w pomieszczeniach przekracza 55%. W nowych domach i mieszkaniach stosuje się często w takich przypadkach klimatyzację. Jeśli system 
ten nie jest połączony z kontrolowaniem wilgotności, po włączeniu urządzenia następuje błyskawiczny proces osuszania pomieszczenia. Zalecamy 
wówczas kontrolowanie wilgotności i próbę utrzymania jej na poziomie 45-55%. W przypadkach dość rzadkich, jednak zdarzających się: zalanie 
podłogi lub mebli w mieszkaniu, sugerujemy niezwłoczne osuszenie pomieszczenia. Idealnym rozwiązaniem jest odkręcenie demontowalnych 
elementów mebli i przeniesienie ich do miejsca wolnego od wysokiej wilgotności.  
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UWAGA!!! W PRZYPADKU NADMIERNEGO ZAWILGOCENIA LUB PRZESUSZENIA ELEMENTÓW, NIE PODLEGAJĄ ONE NAPRAWOM 
GWARANCYJNYM.

4. Właściwości drewna i produktów drewnopodobnych

Drewno będące produktem naturalnym ma określone cechy. Niestety nie mamy na nie wpływu w czasie wzrostu drewna. Możemy jedynie w trakcie procesu 
produkcyjnego jedne z nich zredukować inne uwydatnić. Chodzi przede wszystkim o walory estetyczne. W każdym rosnącym drewnie występują mniejsze 
lub większe wady. Podręczniki technologii drewna wymieniają ich co najmniej kilkanaście. Przed dokonaniem zakupu produktów z drewna proponujemy 
zapoznać się z nimi. Pozwoli to na świadomą decyzję o wyborze tychże produktów. Chodzi o to by mieć świadomość jakie wady są istotne, jakie też mniej 
ważne dla produktów drewnianych. Często bowiem cechy charakterystyczne dla niektórych gatunków, uznawane są błędnie przez klientów jako wady 
dyskwalifikujące produkt. Przykładem są biało-żółte wtrącenia wapienne w niektórych gatunkach egzotycznych (wenge,  merbau). Podobnie wygląda 
kwestia z rysunkiem usłojenia oraz przebarwieniami. W związku z trudnościami w pozyskiwaniu drewna z małymi ilościami wad, klasyfikacje 
producentów tarcicy ulegają przekształceniom oraz są w wielu przypadkach różne. 

W naszych produktach staramy się eliminować większość wad wpływających negatywnie na parametry konstrukcyjne i technologiczne drewna (pęknięcia, 
większe nie wrośnięte sęki, zgnilizny, itp.)

Dysponując własnym tartakiem możemy też „zapanować” nad kwestiami usłojenia, przebarwień, wycinając z bala najbardziej cenne fragmenty surowca. 
Na etapie zamówienia umożliwiamy naszym klientom dokonywanie wyboru rysunku słoja, charakterystki barwy. Wszystko to w ramach rozsądnych 
granic jakie wyznacza nam natura. Dokonywanie precyzyjnych wyborów pozwala na uzyskanie najkorzystniejszego efektu wizualnego w produkcie 
finalnym. Oczywiście wpływa też to na koszty produkcji takich elementów.
Szczegóły dotyczące możliwości określania cech drewna na etapie zamówienia opisaliśmy w działach poświęconych poszczególnym produktom. 

5. Pielęgnacja produktów

Sposób pielęgnacji naszych produktów uzależniony jest od rodzaju wykończenia powierzchni, tj. produkty surowe, lakierowane oraz woskowane. Ponadto 
produkty lakierowane dzielimy w zależności od stopnia połysku lakieru: mat, półmat, półpołysk, połysk. 
Rzadko końcowy klient zamawia produkty surowe. Generalnie ich pielęgnacja powinna ograniczyć się do odkurzania powierzchni przy pomocy suchych 
materiałów, nie pozostawiających włókien. Stosowanie wilgotnych szmatek w trakcie użytkowania spowodować może przyśpieszenie odbarwiania           
się drewna. Rzadko jednak wpływa to negatywnie na cechy technologiczne i użytkowe produktu.
 Produkty lakierowane na pełny mat (głównie gatunki egzotyczne) wymagają większej ostrożności przy użytkowaniu i pielęgnacji. Nawet drobne 
uszkodzenia bowiem mogą spowodować „wybłyszczenie” powierzchni, którego nie da się usunąć. Generalnie czyszczenie powinno odbywać się przy użyciu 
miękkiej szmatki, delikatnie zwilżonej z odrobiną detergentu.
 Produkty lakierowane na półmat i półpołysk wymagają podobnego sposobu pielęgnacji. Czyścić je należy również zwilżoną szmatką                          
z detergentem. Następnie wytrzeć do sucha. 
 Lakier w pełnym połysku, wbrew powszechnej opinii, nie sprawia większych trudności w utrzymaniu. Sposób czyszczenia zlecamy taki sam jak 
powyżej. Zaletą jest możliwość przynajmniej jednokrotnego odświeżenia powierzchni poprzez polerowanie. Tak więc rysy, drobne wgniecenia po pewnym 
okresie użytkowania można zlikwidować. Usługę tego typu wykonujemy odpłatnie po przesłaniu drzwiczek przez firmę montującą i serwisującą meble. 
     Produkty olejowane, woskowane charakteryzują się inną strukturą powierzchni niż fronty lakierowane. Codzienna pielęgnacja może odbywać  się tak 
samo jak w przypadku drzwiczek lakierowanych. Zalecamy jedynie szybsze usuwanie zabrudzeń i wilgoci, ponieważ pomimo wysokiej odporności istnieje 
ryzyko przebarwienia się powierzchni olejowanej na skutek długotrwałego oddziaływania określonego czynnika. Producenci wosków meblowych zalecają 
ponadto wykonywanie okresowej konserwacji powierzchni specjalnie do tego przeznaczonymi środkami. Dostępne są one za pośrednictwem naszej firmy 
lub naszych dystrybutorów.

6. Cechy drewna, na które nie mamy wpływu jako producenci

Pomimo udzielania wieloletniej gwarancji na nasze produkty, nie jesteśmy w stanie zapobiec zmianom zachodzącym w wyniku naturalnych procesów        
w drewnie w czasie użytkowania. Również niektóre cechy na etapie odbioru produktu nie podlegają zastrzeżeniom.
W szczególności:

- nie mogą podlegać zastrzeżeniom różnice kolorystyczne, wynikające z charakterystyki danego gatunku. Dotyczy to głównie drewna lakierowanego 
lakierami bezbarwnymi (przede wszystkim gatunki egzotyczne)

- nie mogą podlegać zastrzeżeniom naturalne cechy drewna (nawet jeśli w niektórych klasyfikacjach traktowane są jako wady: wtrącenia wapienne, 
wrośnięte sęczki, błyszcz - głownie w dębie i buku), charakterystyczne jasne lub ciemne „żyłki” - głównie w orzechu, jesionie, olsze, brzozie, buku 
twardzielowym

- nie podlegają gwarancji wady, które wystąpiły na skutek nadmiernego zawilgocenia lub przesuszenia (zeschnięcia, pęknięcia, wypaczenia). Wg norm 
produkty w zależności od gatunku drewna mają 6-10% wilgotności. Aby utrzymać tę wilgotność w stanie równowagi, w pomieszczeniu powinna               
być utrzymana wilgotność na poziomie 40-55% przy zakresie temperatur 18-21°C. 

- nie podlegają gwarancji odbarwienia na skutek oddziaływania światła. Lakiery stosowane przez nas zawierają składniki filtrujące promieniowane         
UV, jednak nie zapobiegają całkowicie naturalnym procesom blaknięcia lub ciemnienia drewna. Jedynie ten proces wydłużają. Dotyczy to również odcieni 
bejc i lakierów kryjących (rozjaśnianie, żółknięcie)

- nie podlegają gwarancji uszkodzenia mechaniczne (zarysowania, wgniecenia itp.)
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- nie podlegają gwarancji uszkodzenia, będące skutkiem oddziaływania czynników chemicznych, głównie dotyczy to środków czyszczących zawierających  
  chlor i jego związki oraz wybielacze

- nie podlegają gwarancji produkty przy których pielęgnacji użyto środków zawierających silikony lub woski (popularne na rynku preparaty)

WYBIERAJĄC DREWNO, MUSICIE MIEĆ PAŃSTWO ŚWIADOMOŚĆ JEGO SPECYFICZNYCH CECH TECHNOLOGICZNYCH, ESTETYCZNYCH          
I UŻYTKOWYCH. POMIMO WIELU ZASTRZEŻEŃ, POLECAMY TEN MATERIAŁ. W DŁUŻSZYM OKRESIE UŻYTKOWANIA MA BOWIEM KLIKA 
ZALET: JEST „BARDZIEJ PRZYJAZNY” DLA NASZYCH ORGANIZMÓW, PONADCZASOWY I NIEPOWTARZALNY, CO NADAJE MEBLOM 
INDYWIDUALNOŚCI I EKSKLUZYWNOŚCI.
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7

   DRZWICZKI 
   MEBLOWE

   ramowe



 Drzwiczki drewniane wykonywane są w całości z masywu. We frontach z płyciną płaską, 
jest ona wykonywana ze sklejki liściastej #5 mm oklejanej fornirem w określonym gatunku. 
Wymiary standardowe drzwiczek drewnianych podajemy w tabeli poniżej. Inne wymiary 
klasyfikowane są jako niestandardowe (dodatkowo płatne). Grubości drzwiczek: 20-25 mm      
w zależności od wzoru. 

1.1 DRZWICZKI PŁASKIE

Rys. 1.1a Rys. 1.1b
Rys. 1.1c
gięte wewnętrzne

3
0
0

300

5
6
0

300
18 18

R
27
6

24

R
27
6

24

2
8
4

3
2
0

320

R
28
6

2
4

Standardowe wysokości drzwiczek: 1327,1286,1261,1253,1247,1198,1174,1160,1102,1081,1019,1000,943, 920,860, 713, 
650,643,633,570,566,534,490,429,400,393,355,304,284

Standardowe szerokości drzwiczek: 596, 546, 496, 446, 396, 346, 296, 271,246

Standardowe wysokości szuflad: 284 (z płyciną), 176 (bez płyciny), 146 (bez płyciny), 140 (bez płyciny), 120 (bez płyciny), 110 
(bez płyciny).

Standardowe szerokości szuflad: 1196, 996, 946, 896, 846, 796, 746, 696, 646, 596, 546, 496, 446, 396, 346, 296, 246, 196, 146

Standardowe wysokości listew maskujących (bez płyciny): 1286, 1253, 1174, 1160, 1102, 1000, 920, 860, 713, 650, 570, 400, 355, 284

Standardowe szerokości listew maskujących (blend): 196, 146, 100, 50

Informacje techniczne

1.2 DRZWICZKI GIĘTE

 Drzwiczki gięte wykonywane są we wszystkich wzorach z wyjątkiem: wzoru 22, 24, 48. 
Poniżej przedstawiamy tabelę ze standardowymi wymiarami frontów giętych. 
Niestandardowe promienie są wykonywane i wyceniane indywidualnie. 
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 Do naszych standardowych drzwiczek giętych oferujemy szkła dopasowywane do łuku 
gięcia. Oferowane dekory szkieł:
- float bezbarwny
- antisol brąz
- grafit
- piaskowane
- dekormat 

 Szkło w przypadku drzwiczek lakierowanych montujemy na listewki drewniane                    
z dodatkową uszczelką (w celu wyeliminowania „brzęczenia” przy zamykaniu)

1.3 SZKŁA DO DRZWICZEK GIĘTYCH

1.4 UWAGI ZWIĄZANE ZE SPECYFIKĄ MATERIAŁÓW DRZEWNYCH

1.4a DRZWICZKI I ELEMENTY DREWNANE

 Wychodząc na przeciw oczekiwaniom klientów, na etapie składania zamówienia 
umożliwiamy wybór niektórych cech, charakterystycznych dla drewna. Stąd przy zamawianiu 
drzwiczek drewnianych prosimy o określenie szczegółów technicznych i estetycznych:
ź

ź usłojenie ramiaków (proste-fryza lub szerkosłoiste-flader)
ź usłojenie płycin (proste-fryza lub szerokie-flader)
ź sposób wykonania listew maskujących (blend) - do wyboru: płaskie (z frezowaniem 
     zewnętrznym jak w drzwiczkach) lub z frezowaniem szufladowym (frezowanie na frezarce  
     górnowrzecionowej, bez elementu płycinowego).
ź Ponadto należy zwrócić uwagę na następujące kwestie, ważne już na etapie projektowania 
     kuchni
ź fronty ramowo-płycinowe, o wymiarze wysokości mniejszym niż szerokość i płycinie 
     profilowanej wykonywane są z płyciną w układzie poziomym  słoja (rys.) !!!
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1.4c RODZAJE WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI

Produkty drewniane i fornirowane oferujemy w kilku rodzajach wykończeń:

SUROWE
Powierzchnia elementów jest wyszlifowana i przygotowana do dalszej obróbki wykańczającej. 
Raczej nie nadaje się do końcowego użytkowania z racji podatności na zabrudzenia (usuwalne 
tylko przez szlifowanie) oraz przebarwienia (praktycznie nieusuwalne). Przed samodzielnym 
lakierowaniem powierzchnię należy jeszcze raz sprawdzić i ewentualnie doszlifować.

LAKIEROWANE
Po uprzednim bejcowaniu (barwieniu z widoczną strukturą drewna, przy bejcowaniu 
barwnikami lazurowymi mocniej podkreśloną) lub pozostawione w kolorze naturalnym. 

W lakierze:
-  głęboko matowym (powierzchnia zbliżona do naturalnej, powłoka lakieru praktycznie  
   niewyczuwalna, zalecana jedynie do mebli nie narażonych na intensywne użytkowanie)  
-  matowym  (powierzchnia podobna jak przy głębokim macie, bardzo naturalna, jednak 
   nadająca się na produkty intensywnie użytkowane w tym meble do kuchni)
-  półmatowym (satynowa powłoka, przyjemna w dotyku, bardzo dobrze zabezpieczająca, 
   łatwa do czyszczenia)
-  półpołysk
-  połysk (polerowana)

Innym typem wykończenia jest lakier kryjący. Przy czym w przypadku drewna porowatego    
(dąb, jesion) zostanie w tym wykończeniu uwidocznione usłojenie, zaś przy gatunkach 
zamknięto-porowych (olcha, brzoza) oraz MDF-ie powierzchnia będzie gładka. W przypadku 
dębu i jesionu pory mogą być „otwarte” w większym lub mniejszym stopniu. W celu 
potwierdzenia efektu sugerujemy wykonanie próbki.

WOSKOWANE
Wykończenie drewna woskami lub olejami naturalnymi najlepszy efekt daje przy gatunkach: 
dąb, buk, orzech. Jest to obróbka powierzchni pozwalająca na efektywne zabezpieczenie 
materiału. Jednocześnie jest to metoda ekologiczna. Woski, które stosujemy posiadają 
certyfikaty świadczące o dopuszczeniu ich do stosowania na zabawki. Są odporne na ślinę             
i pot. Ponadto skutecznie zabezpieczają przed działaniem powszechnie stosowanych w kuchni 
produktów: soków owocowych, warzywnych, kawy i oczywiście wody. Stosowane przez nas woski 
występują w różnych wersjach kolorystycznych: bezbarwnej oraz w sześciu wersjach 
kolorystycznych.
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Wzór 1F, kolor 6E patyna brąz, materiał olcha. 
Grupa cenowa STANDARD (III)
Rama - drewno, płycina - drewno
Wymiary standardowe wg tabeli
Gięte R280: dostępne
Grubość frontu 20-21 mm
Podstawowe kolory:

NATURA B3 B8 CALVADOS CLOSE

Szuflady o wymiarach poniżej 284 mm wysokości wykonywane 
są bez płyciny. Frezowanie jak na rysunku.

Wzór 2f/sr/oh, kolor K6 patyna czarna, materiał dąb. 
Grupa cenowa STANDARD (IV) dąb
Rama - drewno, płycina - drewno
Wymiary standardowe wg tabeli
Gięte R280: dostępne
Grubość frontu 20-21 mm
Podstawowe kolory:

NATURA 22-25 23-24 2/4 K6 26-29 OC 1

WANILIA

KFM

Szuflady o wymiarach poniżej 284 mm wysokości wykonywane 
są bez płyciny. Frezowanie jak na rysunku.

Standardowe wysokości drzwiczek: 1327,1286,1261,1253,1247,1198,1174,1160,1102,1081,1019,1000,943, 920,860, 713, 
650,643,633,570,566,534,490,429,400,393,355,304,284

Standardowe szerokości drzwiczek: 596, 546, 496, 446, 396, 346, 296, 271,246

Standardowe wysokości szuflad: 284 (z płyciną), 176 (bez płyciny), 146 (bez płyciny), 140 (bez płyciny), 120 (bez płyciny), 110 
(bez płyciny).

Standardowe szerokości szuflad: 1196, 996, 946, 896, 846, 796, 746, 696, 646, 596, 546, 496, 446, 396, 346, 296, 246, 196, 146

Standardowe wysokości listew maskujących (bez płyciny): 1286, 1253, 1174, 1160, 1102, 1000, 920, 860, 713, 650, 570, 400, 355, 284

Standardowe szerokości listew maskujących (blend): 196, 146, 100, 50
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Wzór 2f/sr/oh, kolor 22-40, materiał jesion 
Rama - drewno, płycina - drewno
Wymiary standardowe wg tabeli
Gięte R280: dostępne
Grubość frontu 20-21 mm
Podstawowe kolory:

Szuflady o wymiarach poniżej 284 mm wysokości wykonywane 
są bez płyciny. Frezowanie jak na rysunku.

NATURA H7 MB 1 K6 E10

Wzór 3f, kolor K6, materiał czereśnia
Grupa cenowa CZEREŚNIA
Rama - drewno, płycina - drewno
Wymiary standardowe wg tabeli
Gięte R280: dostępne
Grubość frontu 20-21 mm
Podstawowe kolory:

NATURA F4 K5 R7

Szuflady o wymiarach poniżej 284 mm wysokości wykonywane 
są bez płyciny. Frezowanie jak na rysunku.

Wzór 4a, kolor 23-61 , materiał olcha
Grupa cenowa III olcha
Rama - drewno, płycina - drewno
Wymiary standardowe wg tabeli
Gięte R280: dostępne
Grubość frontu 20-21 mm
Podstawowe kolory:

NATURA B3 B8 CALVADOS CLOSE

Szuflady o wymiarach poniżej 284 mm wysokości wykonywane 
są bez płyciny. Frezowanie jak na rysunku.
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Wzór 5MU, kolor ST2 patyna brąz, materiał czereśnia
Grupa cenowa CZEREŚNIA
Rama - drewno, płycina - drewno
Wymiary standardowe wg tabeli
Gięte R280: dostępne
Grubość frontu 20-21 mm
Podstawowe kolory:

NATURA F4 K5 R7

Szuflady o wymiarach poniżej 284 mm wysokości wykonywane 
są bez płyciny. Frezowanie jak na rysunku.

Wzór 7, kolor KR1 patyna brąz, materiał buk
Grupa cenowa BUK
Rama - drewno, płycina - drewno (sklejka 
liściasta/warstwa zewnętrzna okleina buk)
Wymiary standardowe wg tabeli
Gięte R280: dostępne
Grubość frontu 20-21 mm
Podstawowe kolory:

NATURA
NATURA

ROTKERN

30-25

ROTKERN 30-25 100188 K6 100182 100194

Szuflady o wymiarach poniżej 284 mm wysokości wykonywane 
są bez płyciny. 

Wzór 7, kolory - kryjące ICA/RAL z widoczną 
strukturą słoi, materiał jesion
Grupa cenowa JESION
Rama - drewno, płycina - drewno (sklejka 
liściasta/warstwa zewnętrzna okleina jesion)
Wymiary standardowe wg tabeli
Gięte R280: dostępne
Grubość frontu 20-21 mm

Szuflady o wymiarach poniżej 284 mm wysokości wykonywane 
są bez płyciny. 
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Wzór 7, kolory - kryjące ICA/RAL z widoczną 
strukturą słoi, materiał jesion
Grupa cenowa JESION
Rama - drewno, płycina - drewno (sklejka 
liściasta/warstwa zewnętrzna okleina jesion)
Wymiary standardowe wg tabeli
Gięte R280: dostępne
Grubość frontu 20-21 mm

Szuflady o wymiarach poniżej 284 mm wysokości
wykonywane są bez płyciny. 

Wzór 7, kolory - kryjące ICA/RAL z widoczną 
strukturą słoi, materiał jesion
Grupa cenowa JESION
Rama - drewno, płycina - drewno (sklejka 
liściasta/warstwa zewnętrzna okleina jesion)
Wymiary standardowe wg tabeli
Gięte R280: dostępne
Grubość frontu 20-21 mm

Szuflady o wymiarach poniżej 284 mm wysokości
wykonywane są bez płyciny. 

Wzór 9/sr/3/oh-płycina RF, kolor close patyna czarna, materiał olcha
Grupa cenowa III OLCHA (+ dopłata za wzór)
Rama - drewno, płycina - drewno
Wymiary standardowe wg tabeli
Gięte R280: niedostępne
Grubość frontu 20-21 mm
Podstawowe kolory:

NATURA B3 B8 CALVADOS CLOSE

Szuflady o wymiarach poniżej 284 mm wysokości
wykonywane są bez płyciny. 
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Wzór 10, kolor kalwados
Grupa cenowa III OLCHA
Rama - drewno, płycina - drewno
Wymiary standardowe wg tabeli
Gięte R280: dostępne
Grubość frontu 20-21 mm
Podstawowe kolory:

NATURA B3 B8 CALVADOS CLOSE

Szuflady o wymiarach poniżej 284 mm wysokości wykonywane 
są bez płyciny. 

Wzór 12, kolor biały szczotkowany, materiał dąb
Grupa cenowa IV DĄB
Rama - drewno, płycina - drewno (sklejka liściasta/warstwa zewnętrzna okleina dąb)

Wymiary standardowe wg tabeli
Gięte R280: dostępne
Grubość frontu 20-21 mm
Podstawowe kolory:

NATURA 22-25 23-24 2/4 K6 26-29 OC 1

WANILIA

KFM

Szuflady o wymiarach poniżej 284 mm wysokości wykonywane 
są bez płyciny. 

Wzór 11, kolor wosk, materiał dąb
Grupa cenowa DĄB NATURA
Rama - drewno, płycina - drewno 
(sklejka liściasta/warstwa zewnętrzna 
okleina dąb)
Wymiary standardowe wg tabeli
Gięte R280: dostępne
Grubość frontu 20-21 mm
Podstawowe kolory:
- wosk biały
- wosk szary

Szuflady o wymiarach poniżej 284 mm wysokości wykonywane są bez płyciny.
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Wzór 11, kolor wosk, materiał dąb
Grupa cenowa DĄB NATURA
Rama - drewno, płycina - drewno 
(sklejka liściasta/warstwa zewnętrzna 
okleina dąb)
Wymiary standardowe wg tabeli
Gięte R280: dostępne
Grubość frontu 20-21 mm
Podstawowe kolory:
- wosk biały
- wosk szary

Szuflady o wymiarach poniżej 284 mm wysokości wykonywane są bez płyciny.

Wzór 15, kolor beżowy patyna zielona we wstędze, materiał dąb
Grupa cenowa IV DĄB (+ dopłata za wzór)
Rama - drewno, płycina - drewno 
Wymiary standardowe wg tabeli
Gięte R280: dostępne
Grubość frontu 20-21 mm
Podstawowe kolory: ICA, RAL, 
Kolory patyn: brąz, czarny, zielony, szaro-beżowy

NATURA 22-25 23-24 2/4 K6 26-29 OC 1

WANILIA

KFM

Szuflady o wymiarach poniżej 284 mm wysokości wykonywane 
są bez płyciny. 

Wzór 19/płycina 1 (bez ścięć), kolor dąb wędzony 2001 amo, materiał dąb
Grupa cenowa IV DĄB (+ dopłata za wzór)
Rama - drewno, płycina - drewno (sklejka liściasta/warstwa zewnętrzna okleina dąb)

Wymiary standardowe wg tabeli
Gięte R280: dostępne
Grubość frontu 22-23 mm
Podstawowe kolory: 

NATURA 22-25 23-24 2/4 K6 26-29 OC 1

WANILIA

KFM

Szuflady o wymiarach poniżej 284 mm wysokości wykonywane 
są bez płyciny. 



Wzór 19 (bez ścięć), kolor K6 patyna czarna, materiał dąb
Grupa cenowa IV DĄB (+ dopłata za wzór)
Rama - drewno, płycina - drewno (sklejka liściasta/warstwa zewnętrzna okleina 
dąb)
Wymiary standardowe wg tabeli
Gięte R280: dostępne
Grubość frontu 22-23 mm
Podstawowe kolory: 

NATURA 22-25 23-24 2/4 K6 26-29 OC 1

WANILIA

KFM

Szuflady o wymiarach poniżej 284 mm wysokości wykonywane 
są bez płyciny. 

Wzór 19 RCU (ze ścięciami), kolor orzech, materiał orzech
Grupa cenowa ORZECH (+ dopłata za wzór)
Rama - drewno, płycina - drewno (baza materiałowa: brzoza, olcha, jesion - 
obłogowane orzechem)
Wymiary standardowe wg tabeli
Gięte R280: dostępne
Grubość frontu 22-23 mm
Podstawowe kolory: 

Szuflady o wymiarach poniżej 284 mm wysokości wykonywane 
są bez płyciny. 

NATURA ST6 ST2

Wzór 20/10/RB, kolor 20/10/RB , materiał jesion
Grupa cenowa JESION
Rama - drewno, płycina - drewno 
Wymiary standardowe wg tabeli
Gięte R280: dostępne
Grubość frontu 21-22 mm

NATURA H7 MB 1 K6 E10

Szuflady o wymiarach poniżej 284 mm wysokości wykonywane 
są bez płyciny. Frezowanie jak na rysunku.
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Wzór 21, kolor ST 4 patyna brąz , materiał czereśnia
Grupa cenowa CZEREŚNIA (+ dopłata za wzór)
Rama - drewno, płycina - drewno 
Wymiary standardowe wg tabeli
Gięte R280: dostępne
Grubość frontu 20-21 mm

NATURA F4 K5 R7

Szuflady o wymiarach poniżej 284 mm wysokości wykonywane 
są bez płyciny. 

Wzór 21, kolor ICA lub RAL kryjący bez widocznej struktury słoi (na zdjęciu 
biały) materiał olcha (+ dopłata za wzór)
Grupa cenowa II olcha/mdf
Rama - drewno, płycina - MDF 
Wymiary standardowe wg tabeli
Gięte R280: dostępne
Grubość frontu 20-21 mm

Szuflady o wymiarach poniżej 284 mm wysokości wykonywane 
są bez płyciny. 

Wzór 22, kolor ICA 0115 , materiał jesion
Grupa cenowa JESION (+ dopłata za wzór)
Rama - drewno, płycina - drewno (sklejka liściasta/warstwa zewnętrzna okleina jesion)

Wymiary standardowe wg tabeli
Gięte R280: dostępne
Grubość frontu 22-23 mm

NATURA H7 MB 1 K6 E10

oraz kolory z palety ICA, RAL z otwartymi słojami



19

Wzór 24, kolor ST 4 patyna brąz, materiał buk
Grupa cenowa BUK (+ dopłata za wzór)
Rama - drewno, płycina - drewno (sklejka 
liściasta/warstwa zewnętrzna okleina buk)
Wymiary standardowe wg tabeli
Gięte R280: niedostępne
Grubość frontu 21-22 mm
Podstawowe kolory:

NATURA
NATURA

ROTKERN

30-25

ROTKERN 30-25 100188 K6 100182 100194

Szuflady o wymiarach poniżej 284 mm wysokości wykonywane 
są bez płyciny. 

Wzór 24, kolor ICA lub RAL kryjący bez widocznej struktury słoi (na zdjęciu 
biały z brązową patyną), materiał olcha 
Grupa cenowa II olcha/mdf (+ dopłata za wzór)
Rama - drewno, płycina - MDF 
Wymiary standardowe wg tabeli
Gięte R280: niedostępne
Grubość frontu 21-22 mm

Szuflady o wymiarach poniżej 284 mm wysokości wykonywane 
są bez płyciny. 

Wzór 25, kolor ICA lub RAL kryjący bez widocznej struktury słoi (na zdjęciu 
biały) materiał olcha 
Grupa cenowa I 
Rama - MDF, płycina - MDF 
Wymiary standardowe wg tabeli
Gięte R280: niedostępne
Grubość frontu 22-23 mm

Szuflady o wymiarach poniżej 284 mm wysokości wykonywane 
są bez płyciny. 
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Wzór 26, kolor ICA lub RAL kryjący bez widocznej struktury słoi (na zdjęciu 
biały z brązową patyną), materiał olcha
Grupa cenowa II olcha/mdf (+ dopłata za wzór)
Rama - drewno, płycina - MDF 
Wymiary standardowe wg tabeli
Gięte R280: niedostępne
Grubość frontu 21-22 mm

Szuflady o wymiarach poniżej 355 mm wykonywane są z 
węższym ramiakiem 70 lub 45 mm.

Wzór 27/ kolor B3 patyna brązowa , materiał olcha
Grupa cenowa III OLCHA (+ dopłata za wzór)
Rama - drewno, płycina - drewno
Wymiary standardowe wg tabeli
Gięte R280: dostępne
Grubość frontu 20-21 mm
Podstawowe kolory:

NATURA B3 B8 CALVADOS CLOSE

Szuflady o wymiarach poniżej 284 mm wysokości wykonywane 
są bez płyciny. 

Wzór 48/09/10 kolor K6 patyna czarna, materiał dąb. 
Grupa cenowa STANDARD (IV) dąb (+ dopłata za wzór)
Rama - drewno, płycina - drewno
Wymiary standardowe wg tabeli
Gięte R280: dostępne
Grubość frontu 20-21 mm
Podstawowe kolory:

NATURA 22-25 23-24 2/4 K6 26-29 OC 1

WANILIA

KFM

Szuflady o wymiarach poniżej 284 mm wysokości wykonywane 
są bez płyciny. 



Wzór 28, kolor ICA lub RAL kryjący z widoczną strukturą słoi (na zdjęciu 
ICA233 z jasną bężową patyną), materiał dąb
Grupa cenowa IV dąb/jesion (+ dopłata za wzór)
Rama - drewno, płycina - drewno 
Wymiary standardowe wg tabeli
Gięte R280: niedostępne
Grubość frontu 21-22 mm

Szuflady o wymiarach poniżej 355 mm wykonywane są z 
węższym ramiakiem 70 lub 45 mm.

NATURA 22-25 23-24 2/4 K6 26-29 OC 1

WANILIA

KFM

Wzór 15 bez wstegi, kolor wanilia KFM z patyną, materiał dąb
Grupa cenowa IV DĄB (+ dopłata za wzór)
Rama - drewno, płycina - drewno 
Wymiary standardowe wg tabeli
Gięte R280: dostępne
Grubość frontu 20-21 mm
Podstawowe kolory: ICA, RAL, 
Kolory patyn: brąz, czarny, zielony, szaro-beżowy

NATURA 22-25 23-24 2/4 K6 26-29 OC 1

Szuflady o wymiarach poniżej 284 mm wysokości wykonywane 
są bez płyciny. 

WANILIA

KFM

Wzór 7 OH, kolor orzech ST2, materiał olcha uszlachetniana orzechem
Grupa cenowa IV
Rama - drewno, płycina - sklejka (baza materiałowa: brzoza, olcha - 
okleinowane orzechem)
Wymiary standardowe wg tabeli
Gięte R280: dostępne
Grubość frontu 21-22 mm
Podstawowe kolory: 

Szuflady o wymiarach poniżej 284 mm wysokości wykonywane 
są bez płyciny. 

NATURA ST6 ST2

21



Wzór 13PP/poziom/NAC, kolor RAL 7004 materiał dąb
Grupa cenowa IV DĄB 
Rama - drewno, płycina - drewno (sklejka liściasta/warstwa zewnętrzna okleina 
dąb)
Wymiary standardowe wg tabeli
Gięte R280: dostępne
Grubość frontu 21-22 mm
Podstawowe kolory: 

NATURA 22-25 23-24 2/4 K6 26-29 OC 1

WANILIA

KFM

Szuflady o wymiarach poniżej 284 mm wysokości wykonywane 
są bez płyciny. 

22
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NATURA 22-25 23-24  2/4 K6 26-29 OC 1

NATURA H7 MB 1 K6 E10

NATUR
NATURA

ROTKERN

30-25

ROTKERN
30-25 100188 K6 100182 100194

NATURA F4 K5 R7

NATURA ST6 ST2

NATURA B3 B8 CALVADOS CLOSE

WANILIA

KFM

Zestawienie materiałów i kolorystyki podstawowej 

DĄB

JESION

BUK

OLCHA

CZEREŚNIA

ORZECH

0103 0109 0112

0123 0131 0164

0172 0186 0205

KOLORY PODSTAWOWE 
Poza tym oferujemy pełną gamę z palety RAL i NCS

0228 0233
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DODATKI 
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LISTWY OZDOBNE DO SZAFEK GÓRNYCH

Długość standardowa 2500 mm
Listwa łukowa dostępna

WZÓR LWG 01

20

4
7

90

sugerowany punkt krawedzi szafek

Długość standardowa 2500 mm
Listwa łukowa dostępna

WZÓR LWG 03

20

4
0

sugerowany punkt krawedzi szafek

Długość standardowa 2500 mm
Listwa łukowa dostępna

WZÓR LWG 04

20

4
0

sugerowany punkt krawedzi szafek

Długość standardowa 2500 mm
Listwa łukowa dostępna

WZÓR LWG 05
91

4
7

sugerowany punkt krawedzi szafek

Długość standardowa 2500 mm
Listwa łukowa dostępna

4
5

74

20

WZÓR LWG 06

sugerowany punkt krawedzi szafek
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Długość standardowa 2500 mm
Listwa łukowa niedostępna

79

20

WZÓR LWG 07
5
0

67

WZÓR LWG 08

Długość standardowa 2500 mm
Listwa łukowa niedostępna

sugerowany punkt krawedzi szafek

20

5
9

72

sugerowany punkt krawedzi szafek

WZÓR LWG 09 

Długość standardowa 2500 mm
Listwa łukowa niedostępna

Długość standardowa 2500 mm
Listwa łukowa dostępna

WZÓR LWG 10 

20

7
0

81

sugerowany punkt krawedzi szafek

KOSTKA H20

Długość standardowa 2500 mm
Listwa łukowa dostępna
Listwa uzupełniająca do listew wieńczących.

2
2

sugerowany punkt krawedzi szafek

39

8
0



1
0
3

20

120

Długość standardowa 2500 mm
Listwa łukowa niedostępna

sugerowany punkt krawedzi szafek

WZÓR LWG 01 H 103

1
4
0

50

Długość standardowa 2500 mm
Listwa łukowa niedostępna

WZÓR LWG PRO 01
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LISTWY OZDOBNE - MOŻLIWOŚCI 
ROZBUDOWY

 Oprócz stosowania standardowych wzorów listew, istnieje możliwość ich rozbudowy. 
Nowe wzory uzyskujemy poprzez zestawienie istniejących lub dodanie podstawy z katalogu. 
Poniżej przedstawiamy przykłady

WZÓR LWG 01
LWG 06

WZÓR LWG 01
LWG 01

WZÓR LWG 01 H103
LWG 01
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LISTWY OZDOBNE POD SZAFKI GÓRNE

BALUSTRADKI OZDOBNE

6
0

18
Długość standardowa 2500 mm
Listwa łukowa dostępna
Istnieje możliwość wykonania 
dodatkowej podstawy do mocowania.

6
0

18

Długość standardowa 2500 mm
Listwa łukowa dostępna
Istnieje możliwość wykonania 
dodatkowej podstawy do mocowania.

WZÓR LPSG 2

WZÓR LPSG 1

WZÓR KOSTKA PSG 02
55

4
6

Długość standardowa 2500 mm
Listwa łukowa dostępna
Istnieje możliwość wykonania 
dodatkowej podstawy do mocowania.

W1 W6W5W4W3W2

Balkoniki ozdobne wykonywane są w dowolnej długości do 1500 mm.

Możliwość dołączenia kątownika
do mocowania. 

Możliwość dołączenia kątownika
do mocowania. 

Możliwość dołączenia kątownika
do mocowania. 
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PILASTRY Pilastry w wersji podstawowej mają wysokość zgodną ze standardem drzwiczek. 
Dopuszczalne są korekty wprowadzane przez klienta.
Szerokość typowa to 50 mm, grubość 20 mm.
Wykonujemy również pilastry w dowolnej wysokości. Cena wyliczana jest indywidualnie.
Oferujemy pilastry o nietypowej szerokości: 100, 80, 150  mm
Wykonanie pilastrów o innych wymiarach prosimy konsultować z działem sprzedaży.

Wzór 1 Widok z góry Pilaster narożnikowy.
2
0

50

50
5
0

Wzór 1K Widok z góry

50

2
0

50

5
0

Pilaster narożnikowy.

Wzór 2 Widok z góry Pilaster narożnikowy.

Wzór 2/1* Widok z góry Pilaster narożnikowy.

* we wzorze 2/1 wykorzystane są frezowania ze wzoru 1, piramidki ze wzoru 2

50

50

5
0

2
0

2
0

2
0

2
0

2
050

50

Wzór 3

Wersja bez cokołu

Wersja z cokołem

40
20

Inne wzory ozdób do pilastrów

rozeta 1A rozeta 2A rozeta 3A rozeta 4A-50362

rozeta 5A-57276Z rozeta 6A



PILASTRY ZE ZINTEGROWANYMI 
BOKAMI 

W formie kątownika. W formie całego boku pogrubianego. 
Z podstawą cokołem 

Pilastry ze zintegrowanymi bokami wykonywane są w trzech podstawowych wersjach:
- w formie kątownika
- w formie boku całościowego
- w formie boku z dołączonym cokołem
- z dodatkowymi ryflowaniami na płaszczyżnie

STANDARDOWE WYMIARY
- inne wymiary wykonujemy po ustaleniach indywidualnych z działem sprzedaży
- wymiary dotyczą wszystkich wzorów pilastrów: 1, 2, 2/1, w przypadku wzoru 3 oraz pilastrów
  z rzeźbami wymiar g (głębokość) liczony jest razem z elementem ozdobnym 

- 50 mm
- 100 mm

- 300 mm
- 320 mm
- 580 mm

- 720 mm
- 860 mm 
- 920 mm
- 1000 mm
- 1102 mm
- 1286 mm

- 19 mm

- 50 mm
- 100 mm

- 300 mm
- 320 mm
- 580 mm

- 720 mm
- 860 mm
- 920 mm
- 1000 mm
- 1102 mm
- 1286 mm

= s

SZEROKOŚĆ (s) GŁĘBOKOŚĆ (g) WYSOKOŚĆ (h) WYM. ŚCIANKI (x) 

g

x

s

g

x

s

W formie kątownika. 

W formie całego boku pogrubianego. 
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FRONTY NAROŻNIKOWE 
z możliwością zastosowania do karga 

Front z dodatkowym 
frezowaniem pochwytowym

Front uniwersalny

45



KOLUMNY TOCZONE  

Wzór KST 01 Wzór KST 04Wzór KST 03

Podstawowy moduł wymiarowy
H=820
podstawa 100 x 100  

Wzór KST 02

Podstawowy moduł wymiarowy
H=820; 720
podstawa 50 x 50  

powyżej przykład zastosowania 
kolumn toczonych w półwyspie  

powyżej przykład zastosowania 
kolumn toczonych w wyspie  
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PODSTAWY COKOŁOWE
poniżej przedstawiamy rozwiązania podstaw cokołowych

A
50

100

Dostępne wymiary „A”:
 

- 70 mm
- 580 mm
- 600 mm

A

50
100

Model 01
 

Model 02
 

Model 02 dostępny jest w formie:
- listwy okalającej bok/pilster
- pełna podstawa 

BB

Dostępne wymiary „B”:
 

- 50 mm
- 100 mm

100 - 150

A
B Dostępne wymiary „A”:

 
- 22 mm
- 602 mm

Dostępne wymiary „B”:
 

- 54 mm
- 104 mm

19

Zastosowanie podstawy i listew do cokołu - przykład 
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ELEMENTY
MODUŁOWE

48



OKAP model 01

600

710

70

680

50

130

500

Z możliwością zamontowania 
płyty pod pochłaniacz o grubości 18-20 mm

Wersja całościowa Sama rama dolnaa 
do rozbudowy np.  płyty K-G
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OKAP model 02

Z gotową płytą pod pochłaniacz
Wymiar i pozycjonowanie otworu
dopasowujemy wg życzeń klienta.

Wzór panela frontowego
dopasowany do drzwiczek 
w pozostałej części realizacji

900

590

360

460

315

450

Panel górny z możliwością
dodania płaskorzeźby
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OKAP model 03

Panel frontowy z możliwością
demontażu, w celu ułatwienia 
dostępu do pochłaniacza.
Wzór dopasowany do modelu
drzwiczek w pozostałej części 
realizacji 

Część górna ozdobna
Listwa wieńcząca dowolna

Z gotową płytą pod pochłaniacz
Wymiar i pozycjonowanie otworu
dopasowujemy wg życzeń klienta.

1115

810

310

210

570

270

425
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OKAP model 04

Z gotową płytą pod pochłaniacz
Wymiar i pozycjonowanie otworu
dopasowujemy wg życzeń klienta.

1070

1250

451

28
7

24
0

87
0

529
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SZAFKI NA WINO

Gotowe szafki na wino.
Wysokość 720 mm
Głębokość 560 mm
Trzy rodzaje szerokosci.

Wymiary modułu

80

310 450 585

72
0
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STOŁY I ELEMENTY DO STOŁÓW
7
6
0

1400 800

STÓŁ KUCHENNY model SK-01/2016

Noga do stołu
model NT-001/2016
H=720

Listwa łącząca
H=100
Model OH

Frezowanie blatu
OH-10-3
#37 mm

1400

7
6
0

800

Noga do stołu
model NF-002/2016
H=720

Listwa łącząca
H=100
Model OH

Frezowanie blatu
OH-10-3
#37 mm
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STOŁY I ELEMENTY DO STOŁÓW
7
6
0

1400 800

STÓŁ KUCHENNY model SK-01/2016

Noga do stołu
model NT-001/2016
H=720

Listwa łącząca
H=100
Model OH

Frezowanie blatu
OH-10-3
#37 mm

1400

7
6
0

800

Noga do stołu
model NF-002/2016
H=720

Listwa łącząca
H=100
Model OH

Frezowanie blatu
OH-10-3
#37 mm
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