Kuchnia

nowe trendy
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NOVITA

Beton jasny + drewno jasne
Blat: beton jasny
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akcesoria

1
BLUM Aventos
•
•
•
•

dobry dostęp do wnętrza szafki
BLUMOTION dla delikatnego i cichego zamykania
bezpieczny montaż
prosta regulacja

5
Szuflada slidebox
niemieckiej firmy
•  pełen wysuw  •  cichy domyk
•  obciążenie 35 kg  •  gwarancja
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podnośnik gazowy

4

oświetlenie led

kosz cargo

• montaż nawierzchniowy
• duża ilość światła
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• pełen wysuw
• cichy domyk
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wkłady do szuflad

6

• Wkład regulowany

• wykonane z tworzyw odpornych
na zarysowania

• materiał drewno buk
• wykończenie lakier bezbarwny matowy

segregator na odpady
do szuflad

Zawias
hydrauliczny
ze spowalniaczem
• cichy domyk

7
kosz cargo
mini-maxi

nerka - system ruchomych koszy

wykorzystywany w zabudowie tzw. ślepej szafki
narożnej.
Niezależnie i płynnie pracujące półki poprawiają
dostęp do przechowywanych produktów.
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• pełen wysuw
• cichy domyk
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Stół kuchenny 90x70 / 110x60 / 120x75

W całości wykonany z MDF folia o podwyższonym
stopniu odporności na zarysowania (beton jasny, ciemny,
drewno jasne i ciemne). Frezowane i zaokrąglone brzegi
blatu daje komfort użytkowania i elegancki wygląd.
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Zestaw NOVITA 260 cm

Front: Beton ciemny
+ drewno ciemne

Blat: beton ciemny Korpus: popiel

Szafki górne gł. 28 cm, dł. zestawu 260 cm

80/72 ociekarka

80/72

60/72

40/72

Szafki dolne gł. 45 cm, dł. zestawu 260 cm

Standard

cena

Standard
•
•
•
•

szuflada metalbox 400 mm
podnośnik gazowy
zawieszka
blat 180 cm - dzielony
lub w całości
• uchwyt plastikowy
• ociekarka z aluminiowym
stelażem

Zestaw NOVITA 260 cm
Front: beton jasny
+ drewno jasne

Blat: beton jasny Korpus: popiel

opcja
• szuflada
450 mm, pełen wysuw
• zawiasy z hamulcem
• uchwyt metalowy

Standard

cena
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Opcja

Opcja

80/82 zlew

80/82

60/82

40/82

Zestaw NOVITA 260 cm
Front: drewno jasne
+ beton jasny

Blat: dąb craft Korpus: popiel

Szafki górne gł. 28 cm, dł. zestawu 260 cm

80/72 ociekarka

80/72

60/72

40/72

Szafki dolne gł. 45 cm, dł. zestawu 260 cm

Standard

cena

Standard
•
•
•
•

szuflada metalbox 400 mm
podnośnik gazowy
zawieszka
blat 180 cm - dzielony
lub w całości
• uchwyt plastikowy
• ociekarka z aluminiowym
stelażem

Opcja

80/82 zlew

80/82

60/82

40/82

Zestaw NOVITA 260 cm
Front: Beton jasny
+ drewno ciemne

Blat: beton jasny Korpus: popiel

opcja
• szuflada
450 mm, pełen wysuw
• zawiasy z hamulcem
• uchwyt metalowy

Standard

Opcja

cena

ku c h n i e
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NOVITA

biały połysk (plus) + beż struktura
Blat: beton jasny
* Biały połysk (PLUS) nowy dekor w ofercie charakteryzujący się śnieżnobiałym odcieniem.

6

w w w.r i r -m eb le. p l

Zestaw NOVITA 260 cm

Front: beż struktura
+ biały połysk
(plus)

Szafki górne gł. 28 cm, dł. zestawu 260 cm

Blat: beton ciemny Korpus: popiel 80/72 ociekarka

80/72

60/72

40/72

Szafki dolne gł. 45 cm, dł. zestawu 260 cm

Standard

cena

Standard
•
•
•
•

szuflada metalbox 400 mm
podnośnik gazowy
zawieszka
blat 180 cm - dzielony
lub w całości
• uchwyt plastikowy
• ociekarka z aluminiowym
stelażem

Opcja

80/82 zlew

80/82

60/82

40/82

Zestaw NOVITA 260 cm

Front: szary połysk
+ beż struktura

Blat: beton ciemny Korpus: popiel

opcja
• szuflada
450 mm, pełen wysuw
• zawiasy z hamulcem
• uchwyt metalowy

Standard

Opcja

cena

ku c h n i e
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NOVITA

biała struktura + szary połysk
Blat: beton jasny
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Zestaw NOVITA 260 cm

Front: biały połysk (plus)
+ czarna struktura

Blat: beton jasny Korpus: popiel

Szafki górne gł. 28 cm, dł. zestawu 260 cm

80/72 ociekarka

80/72

60/72

40/72

Szafki dolne gł. 45 cm, dł. zestawu 260 cm

Standard

cena

Standard
•
•
•
•

szuflada metalbox 400 mm
podnośnik gazowy
zawieszka
blat 180 cm - dzielony
lub w całości
• uchwyt plastikowy
• ociekarka z aluminiowym
stelażem

Opcja

80/82 zlew

80/82

60/82

40/82

Zestaw NOVITA 260 cm

Front: szara struktura
+ biały połysk
(plus)

Blat: beton jasny Korpus: popiel

opcja
• szuflada
450 mm, pełen wysuw
• zawiasy z hamulcem
• uchwyt metalowy

Standard

Opcja

cena

ku c h n i e
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NOVITA

szary połysk + biała struktura
Blat: beton jasny
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Zestaw NOVITA 260 cm

Front: szary połysk
+ szary struktura

Blat: beton jasny Korpus: popiel

Szafki górne gł. 28 cm, dł. zestawu 260 cm

80/72 ociekarka

80/72

60/72

40/72

Szafki dolne gł. 45 cm, dł. zestawu 260 cm

Standard

cena

Standard
•
•
•
•

szuflada metalbox 400 mm
podnośnik gazowy
zawieszka
blat 180 cm - dzielony
lub w całości
• uchwyt plastikowy
• ociekarka z aluminiowym
stelażem

Opcja

80/82 zlew

80/82

60/82

40/82

ku c h n i e
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Zestaw NOVITA 260 cm

Front: biały połysk (plus)
+ szary struktura

Blat: beton biały Korpus: popiel

opcja
• szuflada
450 mm, pełen wysuw
• zawiasy z hamulcem
• uchwyt metalowy

Standard

Opcja

cena

Zestaw CERES 260 cm

Laminat: sanremo jasny
+ r3 beton jasny

Blat: beton jasny Korpus: popiel

Szafki górne gł. 28 cm, dł. zestawu 260 cm

80/72 ociekarka

80/72

60/72

40/72

Szafki dolne gł. 45 cm, dł. zestawu 260 cm

Standard

cena

Standard
•
•
•
•

szuflada rolkowa 400 mm
podnośnik gazowy
zawieszka
blat 180 cm - dzielony
lub w całości
• uchwyt plastikowy

Zestaw CERES 260 cm

Laminat: modrzew malezyjski
+ r3 szary supermatt

Blat: beton ciemny Korpus: popiel

opcja
• szuflada metalbox 400 mm
• ociekarka z aluminiowym
stelażem

Standard

cena
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Opcja

Opcja

80/82 zlew

80/82

60/82

40/82

Zestaw irys 260 cm
Ekran: szary supermatt

Szafki górne gł. 28 cm, dł. zestawu 260 cm

Blat: dąb nebraska
szary

Standard

cena

Szafki górne gł. 28 cm, dł. zestawu 280 cm

80/72 ociekarka

80/72

Korpus:
popiel

80/72 ociekarka

80/72

60/72

40/72

Szafki dolne gł. 45 cm, dł. zestawu 260 cm

Opcja
80/82 zlew

60/82

40/82

ku c h n i e
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80/82

Zestaw kora 280 cm
Gama: biały
supermatt

Blat: dąb
craft

Korpus:
biały

60/72
60/121 szafka
nastawiana na blat

Szafki dolne gł. 45 cm, dł. zestawu 280 cm

Standard

80/82 zlew

80/82

60/82

60/82

Opcja

cena

Poglądowy wykaz szafek
nietypowe wymiary dostępne na zamówienie

Szafki górne

kGP/30/72/P

kGP/40/72/P

kGP/60/72/LP

kGP/80/72/LP

Półka górna

kgc/80/72/LP

Szafki górne podnoszone

kG0/60/36

kG02/60/72

kG02/80/72

kG02/1D/60/72

kGW/40/72/P

kGW/80/72/LP

Szafki górne narożne

kG02/1D/80/72

kGP/50*50/72/P

kGP/60*60/72/P

PGŁ/30/72

PgW/20/82

Półki dolne

PDW/20/82

PDT/30/82

Szafki dolne

kDS3/40/82
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kDS3/60/82
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kD/20/82/P

kD/40/82/P

kD/60/82/LP

kD/80/82/LP

kDS1/40/82/P

kDS1/60/82/LP

kDS1/80/82/LP

kDS2/80/82/LP

Szafki pod zlew

DZ/80/82

DZA/80/82/LP

Szafki dolne narożne

ND/90*90/82/P

NDPP/100/82/L

Wymiary po blacie

INFORMACJE WYMAGANE DO ZREALIZOWANIA
ZAMÓWIENIA I WYCENY W FIRMIE R&R MEBLE
1

MODEL KUCHNI: ...........................................................................................

2

FRONT: mdf

laminat

lakier

	WZÓR FRONTU: ...........................................................................................

4

	KOLOR FRONTU: ..........................................słoje: pion

5

	KOLOR KORPUSU: .......................................................................................

6

	KOLOR BLATU: .............................................................................................

7

38 mm

	COKÓŁ: standard

8
9

jednolity z uszczelką
15 mm

Standard

poziom

Star Domyk

GTV Domyk

Blum

GŁĘBOKOŚĆ SZAFEK DOLNYCH: standard 45

13 	SZUFLADY:

standard

Rolka

ze stelażem
Metalbox

Blum Antaro Tandembox
14 	PODNOŚNIKI:

Blum HK
15 	DODATKOWE
DZP/60/82

inny: .....................................

	SZYBA NR: ....................................................................................................

12 	OCIEKARKA:

ZPM/207/P

nóżka aluminiowa

UCHWYT NR: ..............................rozstaw: ............ pion

10 	ZAWIAS:
11

poziom

wymiary: ..........................................................

wysokość cokołu: 10 mm

Zabudowa AGD

SP/60/207/P

drewno

3

28 mm

SPS/60/207/P/4S
do kuchni MAXIMA

akryl

Metalbox Domyk

Wurth

Blum Legrabox

Gazówka

Blum HKX-S

Blum HF

Blum HL

Blum HK-S

UWAGI: .................................................................................

............................................................................................................................

Elementy do zabudowy zmywarki (blat + front + uchwyt + cokół)

....................................................

NR TEL. DO OSOBY ZAMAWIAJĄCEJ

........................................................

PIECZĄTKA I PODPIS ZAMAWIAJĄCEGO
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R&R Meble
Lisewo 42
62-560 Skulsk
Dział sprzedaży:
tel/fax /63/ 268 52 29
tel. /63/ 268 61 72
fax /63/ 306 70 90
kom. 721 261 200
kom. 601 284 497
emilia.plocinska@rir-meble.pl
katarzyna.plocinska@rir-meble.pl
milena.kowalska@rir-meble.pl
marcinslimak_rr@wp.pl
anna@rir-meble.pl
www.rir-meble.pl

© Copyright
Materiały zawarte w niniejszej publikacji takie jak zdjęcia, grafiki oraz opisy produktów są utworami w myśl art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a wyłączne prawo do nich
przysługuje Pani Emilii Płocińskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą PHRB”R&R” Emilia Płocińska. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana ani rozpowszechniana
za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych - bez jej pisemnej zgody.
Niniejsza ulotka nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowana jedynie w celach informacyjnych. Ze względu na specyfikę druku kolory w folderze mogą różnić się od rzeczywistych
kolorów produktów.
Producent zastrzega sobie prawo do dokonania w dowolnej chwili zmian w ulotce bez podania przyczyny.

