


Szanowni Państwo

Obszerne “ wywody” i informacje na temat naszej firmy widzieliście już w poprzednich katalogach 
lub na stronie internetowej. Znacie nas doskonale. Jeśli wśród Was jest ktoś , kto nigdy o nas 
nie słyszał, bądź wcześniej nie znalazł w naszej ofercie nic dla siebie , zapraszamy do przejrzenia 
tego katalogu. 

2



       Kuchnie MODERN to wyjątkowy komfort i wygoda. 
Nieskomplikowana ani niewymyślna a jednak zaskakuje swą oryginalnością. 
Dobór dodatków pozwala na stworzenie kuchni tak wyjątkowej jak Ty. 
Funkcjonalność oraz najwyższa jakość najtrafniej określa ten model.
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4 Kuchnia MODERN / MDF Lupo Jaśmin supermatt



Kuchnia MODERN / MDF Lupo Biały supermatt

Kuchnia MODERN / MDF Tafla R3 Biały połyskKuchnia MODERN / MDF Tafla R3 Grafit jasny supermatt

Kuchnia MODERN / MDF Tafla R3 Grafit jasny połysk
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6 Kuchnia MODERN / MDF Tafla R3 Grafit jasny supermatt / Orange



t Kuchnia MODERN / MDF Tafla R3 Biały supermatt / Orange

Kuchnia MODERN / MDF Tafla R3 Jaśmin supermatt / Orange

Kuchnia MODERN / MDF Tafla R3 Biały supermatt / Lime grass
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Sprawdzi się i jako obiad do pracy, i jako danie stawiane na stół, 
choćby i podczas kolacji ze znajomymi.

Składniki:

400 g świeżego łososia
1 średnia cukinia
4 czarne oliwki
2 ząbki czosnku
2 szczypty soli morskiej
1 łyżeczka kolorowego pieprzu

Marynata do łososia:

3-4 łyżki oliwy
1 cytryna
2-3 szczypty soli morskiej
1 szczypta pieprzu

Smażony łosoś z cukinią

Przygotowanie:

Umytego łososia kroimy na dwie por-
cje, usuwamy ości, pozbywamy się skóry 
i przekładamy do naczynia, skrapiamy 
oliwą oraz sokiem z cytryny. Nastę-
pnie oprószamy całość solą i pieprzem. 
Odstawiamy do lodówki na minimum 
jedną godzinę. Cukinię myjemy, osusza-
my, przekrajamy wzdłuż na pół i kroimy 
na plasterki (pół księżyce). Oliwki siekamy. 
Rozgrzewamy na patelni oliwę, wrzucamy 
posiekany czosnek, a następnie cukinię 
i oliwki. Smażymy do momentu, aż cuki-
nia będzie miękka. Łososia wyjmujemy 
z lodówki i przekładamy na rozgrzaną 
patelnię. Smażymy go po 3 minuty z je-
dnej strony bez dodawania tłuszczu, gdyż 
jest on w swojej marynacie. Podajemy ze 
świeżą sałatą.



8 Kuchnia MODERN / MDF Tafla R3 Biały supermatt / Sanremo jasny



Kuchnia MODERN / MDF Tafla R3 Jaśmin supermatt / Sanremo ciemny

Kuchnia MODERN / MDF Tafla R3 Biały supermatt / Sosna biała Kuchnia MODERN / MDF Tafla R3 Grafit jasny supermatt / White

Pyszna, soczysta, pełna aromatów ryba, najlepiej smakuje 
złowiona własnoręcznie.

Składniki:

węgorz
pół szklanki mąki
pół kostki masła
świeżo mielony pieprz

Sos:

3 łyżki gęstej śmietany
2 łyżki jogurtu naturalnego
garść koperku
świeżo mielony pieprz
sok z połowy cytryny

Węgorz w sosie koperkowym

Przygotowanie:

Węgorza zawinąć sznurkiem tuż przy 
skrzelach i naciąć wokół skórę, najlepiej 
przywiąząć go do klamki dobrze złapać 
i jednym ruchem ściągnąć całą skórę. 
Wyczyść rybę i wymoczyć. Nastęnie po-
kroić w dzwonki, zasolić i odstawić do 
lodówki na około 2 godzinki. W miseczkę 
wsypać mąkę i szczyptę świeżo mielonego 
pieprzu, wymieszać i obtoczyć kawałki 
ryby. Na patelni rozpuścić masło i obsma-
żyć kawałki węgorza. 

Sos: do miseczki wlać śmietanę, jogurt, 
sok z cytryny, wsypać posiekany koper, 
doprawić świeżo mielonym pieprzem. 
Na talerz wlać sos, a następnie uło-
żyć usmażoną rybę, skropioną sokiem 
z cytryny.
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10 Kuchnia MODERN / MDF Tafla R3 Grafit jasny supermatt / Biały supermatt



11Kuchnia MODERN / MDF Tafla R3 Biały supermatt / Jaśmin supermatt
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Wzory frontów

MDF Tafla MDF Tafla R3

Barwa frontu MDF i korpusu stanowi 
integralną całość, jednak ze względu 
na rożnorodność materiałów, 
w niektórych przypadkach odcień 
ich nieco się różni.

MDF Lupo
(tylko supermatt)

Fronty MDF:

Korpus:

Kolorystka

Elementy wykończeniowe, półki:

Biały Grafit Vanilia Lime grass   Orange Beton 
jasny

Beton
ciemny

Sanremo
jasny

Sanremo
ciemny

Sosna
biała

Biały
supermatt

Biały
połysk

Biały

Grafit jasny
supermatt

Grafit jasny
połysk

Grafit

Jaśmin
supermatt

Jaśmin
Połysk

Vanilia

Blaty standard (inne blaty na zapytanie):

Beton 
jasny

Beton
ciemny

Grey
Sand

White
Pattern

Kolorystyka przedstawiona w katalogu może odbiegać od rzeczywistej.



  Retro to klasyka,  
       a jednak to styl ponadczasowej kuchni, trafiający do gustu najbardziej wymagającego odbiorcy. 
Dusza ukryta w detalach przeszłości z odrobiną współczesności to jest to, co chcemy Wam zaoferować. 
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14 Kuchnia RETRO / MDF Kwadro Grafit jasny supermatt / Biały supermatt



Kuchnia RETRO / MDF Lupo Sanremo jasny / Jaśmin supermatt

Kuchnia RETRO / MDF Lupo Sanremo ciemny / Biały supermatt Kuchnia RETRO / MDF Lupo Sanremo ciemny / Sanremo jasny

Kuchnia RETRO / MDF Kwadro Jaśmin supermatt
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16 Kuchnia RETRO / MDF Beta Biały supermatt



Kuchnia RETRO / MDF Beta Sanremo Jasny

Kuchnia RETRO / MDF Alfa Jaśmin supermatt Kuchnia RETRO / MDF Beta Grafit jasny supermatt

Kuchnia RETRO / MDF Alfa Sanremo ciemny
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18 Kuchnia RETRO / MDF Roma Jaśmin supermatt / Grafit jasny supermatt



Kuchnia RETRO / MDF Kwadro Sanremo ciemny / Jaśmin supermatt

Kuchnia RETRO / MDF Roma Sanremo jasny / Biały supermatt

Kuchnia RETRO / MDF Kwadro Grafit jasny supermatt / Biały supermatt

Kuchnia RETRO / MDF Roma Biały supermatt / Sanremo ciemny 19



20 Kuchnia RETRO / MDF Beta Sanremo jasny / Biały supermatt 



Kuchnia RETRO / MDF Beta Grafit jasny supermatt / Sanremo jasny

Kuchnia RETRO / MDF Lupo Jaśmin supermatt / Sanremo jasny

Kuchnia RETRO / MDF Lupo Biały supermatt / Sanremo jasny

Kuchnia RETRO / MDF Beta Sanremo jasny 21



Wzory frontów

MDF LupoMDF Tafla R3MDF Tafla MDF Kwadro MDF Roma MDF Alfa MDF Beta

Fronty MDF:

Korpus:

Kolorystka

Elementy wykończeniowe, półki:

Biały Grafit Vanilia Lime grass   Orange Beton 
jasny

Beton
ciemny

Sanremo
jasny

Sanremo
ciemny

Sosna
biała

Biały
supermatt

Grafit jasny 
supermatt

Biały Grafit

Jaśmin
supermatt

Vanilia

Blaty standard (inne blaty na zapytanie):

Beton 
jasny

Beton
ciemny

Grey
Sand

White
Pattern

Kolorystyka przedstawiona w katalogu może odbiegać od rzeczywistej.
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Sanremo
jasny

Sanremo
jasny

Sanremo
ciemny

Sanremo
ciemny

Barwa frontu MDF i korpusu stanowi 
integralną całość, jednak ze względu na 
rożnorodność materiałów, w niektórych 
przypadkach odcień ich nieco się różni.



     Kuchnia bajkowa dla Twojego 
wnętrza i portfela. Puścić wodzę 
wyobraźni, nie myśląc o konsekwen-
cjach finansowych to jest to o czym marzysz. 
    Nadanie swemu wnętrzu ciepła, bezpieczeństwa, 
radości teraz nie jest już tak trudne. Morał tej bajki to “musisz ją mieć”.
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24 Kuchnia BAJKA / TOP Laminat Sosna biała



 Kuchnia BAJKA / TOP Laminat Sanremo jasny

Kuchnia BAJKA / TOP Laminat Sanremo jasny / Sanremo ciemny

 

Kuchnia BAJKA / Laminat Sanremo ciemny

Bażant to król łąk i pól, ma intensywne w smaku mięso.
Ponoć samiczki są smaczniejsze od samców, ciekawe dlaczego?

Składniki:

4 piersi z bażanta ze skrzydełkami
12 plastrów boczku
4 łyżki masła
tymianek
Sos:
łyżka posiekanej cebuli
łyżka startej marchewki
łyżka startego selera
4 ziarna jałowca
30 ml żubrówki
200 ml bulionu
łyżka masła
łyżka mąki
rozmaryn
1 liść laurowy
1 ziele angielskie
sól, pieprz

400g ziemniaków
200g klarowanego masła

Bażant w sosie leśnym

Przygotowanie:

Skrzydełka przylegające do piersi oczyść 
z mięsa tak aby pozostała biała kostka, 
piersi oprósz solą, pieprzem i tymiankiem. 
Masło rozpuść, przelej do strzykawki i do-
kładnie nastrzykuj mięso, po tym zabiegu 
mięso powinno chłodzić się w lodówce 
przez 2 godz. Schłodzone piersi zawijaj 
w roladki skórą na zewnątrz tak aby kostka 
lekko wystawała u góry, piersi dokładnie 
owiń plastrami boczku i zwiąż sznurkiem, 
roladki obsmaż na patelni a potem włóż do 
piekarnika żeby doszły.

Na patelni po bażancie podsmaż cebu-
lę, marchewkę i selera, po czym dolej żu-
brówkę, dodaj jałowiec, liść laurowy i ziele 
angielskie. Kiedy wódka częściowo odpa-
ruje dolej bulion i gotuj przez 10 min potem 
odcedź płyn i gotuj jeszcze 10 min, sos za-
gęść mąką utartą z masłem i dopraw. Ob-
rane ziemniaki w plastrach wrzuć na patel-
nię z roztopionym masłem i podsmażaj je 
na małym ogniu aż do miękkości.
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26 Kuchnia BAJKA / TOP Laminat Sanremo ciemny



Kuchnia BAJKA / TOP Laminat Sanremo jasny / Sanremo ciemny Kuchnia BAJKA / TOP Laminat Sanremo jasny

tKuchnia BAJKA / Laminat Sosna biała 27

 Pomysł na zająca w śliwkach.

Składniki:

zając
10 g suszonych śliwek
200 g masła
1 łyżka mąki
włoszczyzna
przyprawa do dziczyzny
skórka cytryny
sól
2 cebule

Zając duszony 

Przygotowanie:

Oczyszczonego zająca natrzeć solą
i wstawić do piekarnika do obrumienienia 
na maśle.  Potem pokroić go na kawałki 
i dusić w maśle, w którym się piekł, z do-
daniem wody, czerwonego wina, włosz-
czyzny, cebul, przyprawy i zarumienionej 
na maśle mąki. Dusić na wolnym ogniu, 
a na pół godziny przed podaniem sos 
przecedzić, zalać nim zająca na nowo, wło-
żyć suszone śliwki oraz kawałek skórki 
cytrynowej. Gotować razem, a gdy śliwki 
popękają i puszczą sok, wyłożyć potrawę 
na półmisek, polać sosem.



28 Kuchnia BAJKA / Laminat Sanremo jasny



Kuchnia BAJKA / TOP Laminat Sanremo ciemny

Kuchnia BAJKA / TOP Laminat Sosna biała tKuchnia BAJKA / TOP Laminat Sanremo jasny / Sanremo ciemny 29

 Bogaty w składniki gulasz na bazie mięsa z jelenia.

Składniki:

700 g mięsa z jelenia
2 łyżki papryki słodkiej
sól
2 łyżki mąki pszennej
1 mały seler
2 papryki czerwone
2 pomidory
2 łyżki koncentratu pomidorowego
200 g pieczarek
2 papryczki chilii
200 g boczku wędzonego
2 marchewki
4 łyżki smalcu do smażenia
1 łyżeczka tymianku

Gulasz jeleni z boczkiem 

Przygotowanie:

Mięso jelenia kroimy w kostkę. Następ-
nie przyprawiamy je papryką słodką i opró-
szamy mąką. Na patelni rozpuszczamy 
2 łyżki smalcu. Na gorącym smalcu 
rumienimy mięso. Usmażone kawałki 
mięsa przekładamy do szybkowa-
ru. Na pozostałym smalcu rumienimy 
cebulę, a następnie przekładamy ją do 
mięsa. Podobnie robimy z pokrojony-
mi pieczarkami. Dodajemy jeszcze po-
krojone warzywa, pomidory, seler oraz 
marchewkę. Przyprawiamy suszonym 
tymiankiem. Jeszcze tylko koncentrat 
i posiekane papryczki chilii. Zamyka-
my szybkowar i całość garujemy około 
10 minut. W razie potrzeby gulasz po ugo-
towaniu odparowujemy lub zagęszczamy 
odrobiną mąki.



Wzory frontów

Laminat
słoje pionowo

TOP LaminatLaminat
słoje poziomo

Fronty:

Korpus:

Kolorystka

Elementy wykończeniowe, półki:

Biały Grafit Vanilia Lime grass   Orange Beton 
jasny

Beton
ciemny

Sanremo
jasny

Sanremo
ciemny

Sosna
biała

Blaty standard (inne blaty na zapytanie):

Beton 
jasny

Beton
ciemny

Grey
Sand

White
Pattern

Kolorystyka przedstawiona w katalogu może odbiegać od rzeczywistej.
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Barwa frontu i korpusu stanowi integralną 
całość i występują one w identycznym 
odcieniu.

Sanremo
jasny

Sanremo
jasny

Sanremo
ciemny

Sanremo
ciemny

Sosna
biała

Sosna
Biała
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Nadal 

nie znalazłeś nic dla siebie? 
A może jest tego zbyt wiele? Masz szansę wykazać 

się swą wyobraźnią. Odrobina kuchni BAJKA, szczypta 
MODERN i posmak RETRO, ta kombinacja na pewno 

sprosta Twym oczekiwaniom. Stwórz wnętrze 
tworzące harmonię z Twą duszą.



32 Kuchnia IN YOUR SOUL / MDF Tafla R3 Biały połysk / TOP Laminat Sanremo ciemny



33Kuchnia IN YOUR SOUL / MDF Tafla R3 Grafit supermatt / Biały supermatt



34 Kuchnia IN YOUR SOUL / MDF Lupo Sanremo ciemny /TOP Laminat Sosna biała



35Kuchnia IN YOUR SOUL / Laminat Sanremo jasny / Sanremo ciemny



36 Kuchnia IN YOUR SOUL / MDF Lupo Sanremo jasny / Tafla R3 Jaśmin supermatt



37Kuchnia IN YOUR SOUL / Laminat sanremo jasny / Beton jasny



38 Kuchnia IN YOUR SOUL / MDF Tafla R3 Grafit jasny połysk / Laminat sosna biała 



39Kuchnia IN YOUR SOUL / MDF TaflaR3  jaśmin supermatt / Klepka
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Fronty / Kolorystyka

Kolorystyka przedstawiona w katalogu może odbiegać od rzeczywistej.

Z tego względu, że „In Your Soul” składa się z elementów wszystkich styli: Bajka, Modern, Retro, 
przy  wyborze szafek korzystać należy ze wszystkich wzorów frontów i kolorystyki przedstawionych szczegółowo 
przy każdym stylu.

Aby twoja kuchnia była wyjątkowa, oryginalna, nie nudna, a szuflady tworzyły harmonię z pozostałymi 
szafkami, oferujemy dodatkowy wzór frontu łączący dwa kolory o nazwie „Domino”. Front ten jest na stałe 
złożony z trzech elementów

Sanremo jasny
/ Grafit jasny supermatt

(Tafla R3)

Sosna biała
/ Grafit jasny połysk

(Tafla R3)

Sanremo ciemny
/ Biały połysk

(Tafla R3)

Jaśmin supermatt
/ Klepka
(Tafla R3)

Grafit jasny supermatt / 
Biały supermatt

(Tafla R3)

Biały połysk
/ Sanremo jasny

(Tafla R3)

Sanremo ciemny
/ Sanremo jasny

(Tafla)

Sanremo jasny
/ Beton jasny

(Tafla)

Sosna biała
/ Beton ciemny

(Tafla)

LAMINAT / LAMINAT MDF / MDF

LAMINAT / MDF
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Uchwyty

E

D

C

21 22

Reling

UKW7

F

Inne uchwyty dostępne są jedynie po wcześniejszym ustaleniu indywidualnego zamówienia.  

biały / czarny

aluminium

aluminiumsatyna

stare złoto + motyw stare złoto + motyw

satyna 

aluminium
             Rozstaw                  Inne rozstawy: 

          96, 256, 320 - pytaj sprzedawcę

             Rozstaw                  Inne rozstawy: 

             256, 320 - pytaj sprzedawcę

             Rozstaw                  Inne rozstawy: 

             256, 320 - pytaj sprzedawcę

Rozstaw

Dopasowany do szerokości frontu. 
O inne kolory pytaj sprzedawcę

                                       Rozstaw

                    Inny rozstaw - pytaj sprzedawcę

                 Rozstaw                  
O wymiary dopasowane do szerokości 

frontu - pytaj sprzedawcę

128, 160, 192

128, 160, 192

128, 160, 192

96 gałka

128, 160, 192, 224

128, 160, 192, 256



Strefa 
zapasów:

W tej strefie powinny się 
znaleźć zapasy żywności, 
zarówno te, które nie wyma-
gają przechowywania w wa-
runkach chłodniczych, jak 
i te, które muszą być prze-
chowywane w lodówce. Stąd 
niezbędnymi sprzętami w tym 
obszarze są lodówka, zamra-
żarka oraz szafa spiżarniana.

Strefa 
gotowania:

W tej strefie powinny znaleźć się 
piekarnik, płyta grzejna, kuchenka 
mikrofalowa, pochłaniacz pary oraz 
drobne elementy gospodarstwa 
domowego jak garnki, patelnie i po-
krywki, formy do pieczenia.

Najwygodniejsze dla użytkownika 
do zastosowania w tej strefie są wy-
sokie szafy do zabudowy wymienio-
nego sprzętu, szuflada cokołowa na 
blachy oraz szuflady na garnki i po-
krywki. 

Strefa 
przygotowania:

Strefa ta powinna 
zająć miejsce naj-
bardziej centralne. 
Jako główny ob-
szar pracy w kuchni 
w tej strefie powi-
nien się znaleźć 
główny blat robo-
czy oraz dostęp 
do wszystkich nie-
zbędnych narzędzi 
kuchennych.

Strefa 
przechowywania:

Do tej strefy należą prze-
dmioty użytku codzie-
nnego jak zastawa sto-
łowa, tj. szkło, porcelana, 
sztućce, wszelkiego ro-
dzaju pojemniki na ży-
wność.

Strefa 
zmywania:

Zwana również strefą mo-
krą, w której powinien znaj-
dywać się zlewozmywak, 
zmywarka, miejsce na su-
szenie naczyń, przechowy-
wanie detergentów oraz 
składowanie i segregowa-
nie śmieci.

Strefy kuchenne

46



Przed złożeniem zamówienia na “swoją” kuchnię zwróć, prosimy, uwagę na wielkość pomieszczenia, stylistykę, która jest Ci 
najbliższa i w której poczujesz się dobrze. Podziel kuchnię na 5  stref:

- przechowywania

- zmywania

- przygotowania

- gotowania

- zapasów

   i dobierz odpowiednie szafki.

Do dyspozycji są szafki dolne o wysokościach: 82 cm + blat lub 87 cm + blat oraz  górne  o wysokościach 72 cm i 91 cm.
Przy wyborze wysokości górnych szafek, zwrócić należy szczególną uwagę na wysokość słupków stojących na blacie, szafek 
dolnych” wysokich” oraz zabudów AGD.

Do estetycznego wykończenia kuchni proponujemy między innymi :

- półki wykończeniowe występujące we wszystkich kolorach laminatu a świetnie pasujące do każdego stylu kuchni

- panele wykończeniowe na boki szafek dolnych i górnych , pasujące idealnie  do frontów kuchni

- listwy wieńczące i podszafkowe

- szeroką gamę akcesoriów oświetleniowych.

Przy wyborze “wyspy” sugerujemy postępować wg 3 schematów przedstawionych w katalogu. Należy zwrócić uwagę 
na odpowiedni  dobór paneli bocznych , tylnych ( zewnętrznych) oraz  blatu do głębokości szafek. W przypadku wszelkich 
wątpliwości, prosimy o kontakt, chętnie służymy pomocą.

Drogi Kliencie

47 Niniejszy katalog nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, projekty chronione są prawem autorskim.
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