


180 cm

1459,-

Meble kuchenne z akrylowymi frontami SIENA 
w kolorze szarym. Dostępne kolory akryli – biały, 
czarny, szary i beżowy. Akrylowa szara kuchnia to 
kwintesencja nowoczesności i minimalizmu. 

Szafki klapowe posiadają podnośniki  
pneumatyczne
Meble z antybakteryjną powłoką 

Dlaczego warto wybrać 
abra Kuchnie

cena obejmuje podsta-

wowy zestaw szafek o 

łącznej długości 180 cm. 

w skład zestawu wcho-

dzą szafki o wymiarach 

(szer./wys./gł.): we-80 

800/720/325, wef-60 

600/360/325, we-40  

400/720/325, Dz-80  

800/820/503, Dep-60 

600/820/503, De-40 

400/820/503; cena 

zawiera standardowe 

uchwyty do szafek, nie 

zawiera ceny blatu, który 

należy dokupić osobno.



180 cm

Dlaczego warto wybrać 
abra Kuchnie

Solidny metalowy, chromowany uchwyt  
w standardzie.

Szafki dolne poSiadają regulowane nóżki  
– możliwość dobrania idealnej wysokości.

cena obejmuje podsta-

wowy zestaw szafek o 

łącznej długości 180 cm. 

w skład zestawu wcho-

dzą szafki o wymiarach 

(szer./wys./gł.): we-80 

800/720/325, wef-60 

600/360/325, we-40  

400/720/325, Dz-80  

800/820/503, Dep-60 

600/820/503, De-40 

400/820/503; cena 

zawiera standardowe 

uchwyty do szafek, nie 

zawiera ceny blatu, który 

należy dokupić osobno.

1459,-

Meble kuchenne z białymi akrylowymi frontami  
SIENA doskonale sprawdzą się zarówno w małych 
jak i dużych pomieszczeniach. Fronty SIENA są 
wytrzymałe i łatwe w czyszczeniu. Dostępne inne 
kolory.



180 cm

Dlaczego warto wybrać 
abra Kuchnie

Szafki górne posiadają regulowane zawieSzki  
umożliwiające precyzyjne zawieszenie szafek.

zawiasy ze zintegrowanym cichym domykiem  
graSS hopper w standardzie.

cena obejmuje podsta-

wowy zestaw szafek o 

łącznej długości 180 cm. 

w skład zestawu wcho-

dzą szafki o wymiarach 

(szer./wys./gł.): we-80 

800/720/325, wef-60 

600/360/325, we-40  

400/720/325, Dz-80  

800/820/503, Dep-60 

600/820/503, De-40 

400/820/503; cena 

zawiera standardowe 

uchwyty do szafek, nie 

zawiera ceny blatu, który 

należy dokupić osobno.

1459,-

Meble kuchenne z frontami SIENA nadają kuchni 
nowoczesnego i świeżego charakteru. Doskonale 
prezentują się zarówno w bieli jak i w kolorze. Fron-
ty SIENA doskonale sprawdzą się w niewielkich po-
mieszczeniach - jasne kolory powiększą optycznie 
przestrzeń. Dodatkowo czarny uchwyt nada nieba-
nalnego charakteru. Dostępne kolory - biały, czarny, 
szary i beżowy.



180 cm

Dlaczego warto wybrać 
abra Kuchnie

cena obejmuje podsta-

wowy zestaw szafek o 

łącznej długości 180 cm. 

w skład zestawu wcho-

dzą szafki o wymiarach 

(szer./wys./gł.): we-80 

800/720/325, wef-60 

600/360/325, we-40  

400/720/325, Dz-80  

800/820/503, Dep-60 

600/820/503, De-40 

400/820/503; cena 

zawiera standardowe 

uchwyty do szafek, nie 

zawiera ceny blatu, który 

należy dokupić osobno.

1459,-

Biała kuchnia z akrylowymi frontami SIENA jest 
najbardziej ponadczasową i uniwersalną pro-
pozycją. Doskonale komponuje się w każdym 
wnętrzu, wprowadzając harmonię i elegancję. 
Gładkie białe fronty szafek sprawiają wrażenie 
nieskazitelnej czystości.

rozmiary szafek dolnych zapewniają dużą przeStrzeń 
do zagoSpodarowania – 50 cm.

Metalowe prowadnice szuflad - wySoka wytrzymałość.



Dlaczego warto wybrać 
abra Kuchnie

wstawki powiękSzają optycznie całe pomieszczenie 
oraz układ kuchenny.

Meble wykonane z wysokiej jakości materiałów odpor-
nych na wilgoć i zarySowania.

1219,-

Szafki górne z frontami GENUA w kolorze biały  
połysk oraz szafki dolne z frontami DESIO w kolorze 
sonoma tworzą eleganckie, klasyczne połączenie. 
Dzięki szafkom w kolorze jasnego drewna kuchnia 
wydaje się ciepła i przytulna. Fronty DESIO dostępne 
w dwóch wybarwieniach – sonoma i sonoma czeko-
ladowa, dostępne wstawki w kolorze białym i lava. 
Fronty GENUA dostępne w kolorze biały połysk.

cena obejmuje podsta-

wowy zestaw szafek o 

łącznej długości 180 cm. 

w skład zestawu wcho-

dzą szafki o wymiarach 

(szer./wys./gł.): we-80 

800/720/325, wef-60 

600/360/325, we-40  

400/720/325, Dze-80  

800/820/503, D1Se-60 

600/820/503, D1Se-40 

400/820/503; cena 

zawiera standardowe 

uchwyty do szafek, nie 

zawiera ceny blatu, który 

należy dokupić osobno.

180 cm



180 cm

Dlaczego warto wybrać 
abra Kuchnie

Szafki dolne poSiadają regulowane nóżki  
– możliwość dobrania idealnej wysokości.

eStetyczny wygląd Szafek bez widocznych 
śrub – konstrukcja korpusów na złącza.

cena obejmuje podsta-

wowy zestaw szafek o 

łącznej długości 180 cm. 

w skład zestawu wcho-

dzą szafki o wymiarach 

(szer./wys./gł.): we-80 

800/720/325, wef-60 

600/360/325, we-40  

400/720/325, Dz-80  

800/820/503, Dep-60 

600/820/503, De-40 

400/820/503; cena 

zawiera standardowe 

uchwyty do szafek, nie 

zawiera ceny blatu, który 

należy dokupić osobno.

1459,-

Meble kuchenne z akrylowymi frontami SIENA 
w kolorze akryl beżowy tworzą nowoczesne, ale 
ciepłe wnętrze. Fronty SIENA tworzą efekt lustra 
przez co kuchnia zyskuje nowoczesny wygląd. 
Beż ociepla kuchnię, nadając jej przytulny, domowy 
klimat.



Dlaczego warto wybrać 
abra Kuchnie
Szafki górne posiadają regulowane zawieSzki  
umożliwiające precyzyjne zawieszenie szafek.

Możliwość łączenia różnych frontów z różnymi korpusa-
mi - koloryStyka i deSign zgodne z aktualnymi 
trendami.

1219,-

Meble kuchenne z frontami GENUA biały połysk 
(szafki górne), fronty DESIO sonoma czekoladowa z 
białymi wstawkami (szafki dolne) oraz fronty PADWA  
w kolorze sonoma czekoladowa (szafka DEPL-60) – 
zabudowa lodówki. Połączenie frontów GENUA, DE-
SIO oraz PADWA wspaniale ze sobą współgra. Połysk 
wykorzystany w szafkach GENUA nadaje lekkości 
kuchennemu wnętrzu.

cena obejmuje podsta-

wowy zestaw szafek o 

łącznej długości 180 cm. 

w skład zestawu wcho-

dzą szafki o wymiarach 

(szer./wys./gł.): we-80 

800/720/325, wef-60 

600/360/325, we-40  

400/720/325, Dze-80  

800/820/503, D1Se-60 

600/820/503, D1Se-40 

400/820/503; cena 

zawiera standardowe 

uchwyty do szafek, nie 

zawiera ceny blatu, który 

należy dokupić osobno.

180 cm



180 cm

Dlaczego warto wybrać 
abra Kuchnie

Szuflady wykonane w całości ze Stali o dopuSz-
czalnym obciążeniu 25 kg.

w Standardzie uchwyt aluminiowy, w opcji do  
wyboru 3 inne uchwyty.

cena obejmuje podsta-

wowy zestaw szafek o 

łącznej długości 180 cm. 

w skład zestawu wcho-

dzą szafki o wymiarach 

(szer./wys./gł.): we-80 

800/720/325, wef-60 

600/360/325, we-40  

400/720/325, Dz-80  

800/820/503, Dep-60 

600/820/503, De-40 

400/820/503; cena 

zawiera standardowe 

uchwyty do szafek, nie 

zawiera ceny blatu, który 

należy dokupić osobno.

1459,-

Meble kuchenne z frontami SIENA akryl biały (szaf-
ki górne) oraz akryl czarny (szafki dolne) to połą-
czenie idealne dla osób lubiących kontrast. Zesta-
wienie koloru białego i czarnego nadaje niebanalny 
charakter kuchni, a kolor czarny nadaje wnętrzom 
elegancji.



180 cm

Dlaczego warto wybrać 
abra Kuchnie

Możliwość zakupu wkładów Szufladowych idealnie 
pasujących do szuflad.

w ofercie dostępne są dwa typy Szafek narożnych 
dolnych.

cena obejmuje podsta-

wowy zestaw szafek o 

łącznej długości 180 cm. 

w skład zestawu wcho-

dzą szafki o wymiarach 

(szer./wys./gł.): we-80 

800/720/325, wef-60 

600/360/325, we-40  

400/720/325, Dz-80  

800/820/503, Dep-60 

600/820/503, De-40 

400/820/503; cena 

zawiera standardowe 

uchwyty do szafek, nie 

zawiera ceny blatu, który 

należy dokupić osobno.

1459,-

Meble kuchenne z akrylowymi frontami SIENA  
w kolorze beżu. Fronty SIENA tworzą efekt lustra, 
który nadaje wnętrzu elegancji i nowoczesności. 
Kuchnia z frontami SIENA będzie wytrzymała  
w użytkowaniu oraz łatwa w utrzymaniu czysto-
ści. Dostępne kolory frontów – biały, czarny, szary 
i beżowy.



Dlaczego warto wybrać 
abra Kuchnie

Szafki dolne o dużej głębokości - 50 cm.

eleganckie i deSignerSkie zakończenie Szafek 
bocznych blendą w kolorze - sonoma czekoladowa, 
biały lub biały akryl.

1219,-

Meble kuchenne z frontami PADWA sonoma czeko-
ladowa (szafki górne) oraz frontami DESIO sonoma 
czekoladowa ze wstawkami białymi (szafki dolne). 
Połączenie frontów PADWA oraz DESIO nadaje 
kuchni świeżego oraz oryginalnego charakteru. 
Fronty PADWA występują w naturalnych kolorach 
drewna, co ociepla wnętrze i sprawia, że staje się 
eleganckie i ponadczasowe.

cena obejmuje podsta-

wowy zestaw szafek o 

łącznej długości 180 cm. 

w skład zestawu wcho-

dzą szafki o wymiarach 

(szer./wys./gł.): we-80 

800/720/325, wef-60 

600/360/325, we-40  

400/720/325, Dze-80  

800/820/503, D1Se-60 

600/820/503, D1Se-40 

400/820/503; cena 

zawiera standardowe 

uchwyty do szafek, nie 

zawiera ceny blatu, który 

należy dokupić osobno.

180 cm



180 cm

Dlaczego warto wybrać 
abra Kuchnie

metalowe prowadnice Szuflad premium zapew-
niają wysoką wytrzymałość.

rozmiary szafek dolnych zapewniają dużą przeStrzeń 
do zagoSpodarowania – 50 cm.

cena obejmuje podsta-

wowy zestaw szafek o 

łącznej długości 180 cm. 

w skład zestawu wcho-

dzą szafki o wymiarach 

(szer./wys./gł.): we-80 

800/720/325, wef-60 

600/360/325, we-40  

400/720/325, Dz-80  

800/820/503, Dep-60 

600/820/503, De-40 

400/820/503; cena 

zawiera standardowe 

uchwyty do szafek, nie 

zawiera ceny blatu, który 

należy dokupić osobno.

Meble kuchenne z frontami SIENA akryl biały (szafki 
górne) oraz akryl czarny (szafki dolne), takie połą-
czenie kolorystyczne nadaje kuchni niebanalny cha-
rakter. Czerń i biel to ponadczasowe kolory, a ich 
zestawienie tworzy elegancką przestrzeń. Dostępne 
kolory – biały, czarny, szary i beżowy.

1459,-



180 cm

Dlaczego warto wybrać 
abra Kuchnie

Meble klapowe posiadają podnośniki pneumatyczne.

zawiasy ze zintegrowanym cichym domykiem graSS 
hopper w Standardzie.

cena obejmuje podsta-

wowy zestaw szafek o 

łącznej długości 180 cm. 

w skład zestawu wcho-

dzą szafki o wymiarach 

(szer./wys./gł.): we-80 

800/720/325, wef-60 

600/360/325, we-40  

400/720/325, Dz-80  

800/820/503, Dep-60 

600/820/503, De-40 

400/820/503; cena 

zawiera standardowe 

uchwyty do szafek, nie 

zawiera ceny blatu, który 

należy dokupić osobno.

Meble kuchenne z akrylowymi fontami SIENA w 
kolorze beżowym (szafki górne) oraz szarym (szaf-
ki dolne). Fronty SIENA tworzą efekt lustra, który 
optycznie powiększa przestrzeń. Kolor beżowy 
wprowadza ciepło, natomiast kolor szary wprowa-
dza delikatny chłód, co tworzy idealnie uzupełnia-
jące się połączenie. Dostępne kolory – biały, czarny, 
szary i beżowy.

1459,-



180 cm

Dlaczego warto wybrać 
abra Kuchnie
Szeroka oferta Szafek witrynowych z możliwo-
ścią zakupu półek szklanych lub z płyty meblowej.

eleganckie i deSignerSkie zakończenie Szafek 
bocznych blendą w kolorze - sonoma czekoladowa, 
biały lub biały akryl.

cena obejmuje podsta-

wowy zestaw szafek o 

łącznej długości 180 cm. 

w skład zestawu wcho-

dzą szafki o wymiarach 

(szer./wys./gł.): we-80 

800/720/325, wef-60 

600/360/325, we-40  

400/720/325, Dz-80  

800/820/503, Dep-60 

600/820/503, De-40 

400/820/503; cena 

zawiera standardowe 

uchwyty do szafek, nie 

zawiera ceny blatu, który 

należy dokupić osobno.

1099,-

Meble kuchenne z frontami PADWA w kolory-
styce czekolady w połączeniu z witrynami w 
kolorystyce imitującej aluminium, wszystko zo-
stało zbudowane na białym korpusie i tworzy 
połączenie klasyki z nowoczesnością. Fronty 
dostępne w wybarwieniu sonoma oraz sonoma 
czekoladowa.



180 cm

Dlaczego warto wybrać 
abra Kuchnie
możliwość zakupienia cokołu w dwóch Stan-
dardach – w kolorze korpusu oraz w kolorze i efekcie 
aluminium.

eStetyczny wygląd Szafek bez widocznych 
śrub – konstrukcja korpusów na złącza.

cena obejmuje podsta-

wowy zestaw szafek o 

łącznej długości 180 cm. 

w skład zestawu wcho-

dzą szafki o wymiarach 

(szer./wys./gł.): we-80 

800/720/325, wef-60 

600/360/325, we-40  

400/720/325, Dz-80  

800/820/503, Dep-60 

600/820/503, De-40 

400/820/503; cena 

zawiera standardowe 

uchwyty do szafek, nie 

zawiera ceny blatu, który 

należy dokupić osobno.

1459,-

Meble kuchenne z frontami SIENA w kolorze bia-
łym. Gładkie białe fronty tworzą efekt lustra, który 
sprawia wrażenie nieskazitelnej czystości. Biała 
kuchnia jest najbardziej ponadczasową i uniwer-
salną propozycją. Dostępne kolory – biały, czarny, 
szary i beżowy.



Dlaczego warto wybrać 
abra Kuchnie

Szuflady wykonane w całości ze Stali,  o dopuSz-
czalnym obciążeniu 25 kg.

w ofercie dostępne są dwa typy Szafek narożnych 
dolnych.

1219,-

Meble kuchenne z frontami GENUA biały połysk 
(szafki górne), fronty DESIO sonoma czekolado-
wa z białymi wstawkami (szafki dolne) oraz fronty 
PADWA  w kolorze sonoma czekoladowa (szafka 
DEPL-60) – zabudowa lodówki. Połączenie fron-
tów GENUA, DESIO oraz PADWA wspaniale ze sobą 
współgra. Fronty PADWA dostępne w dwóch kolo-
rach – sonoma oraz sonoma czekoladowa.

cena obejmuje podsta-

wowy zestaw szafek o 

łącznej długości 180 cm. 

w skład zestawu wcho-

dzą szafki o wymiarach 

(szer./wys./gł.): we-80 

800/720/325, wef-60 

600/360/325, we-40  

400/720/325, Dze-80  

800/820/503, D1Se-60 

600/820/503, D1Se-40 

400/820/503; cena 

zawiera standardowe 

uchwyty do szafek, nie 

zawiera ceny blatu, który 

należy dokupić osobno.

180 cm



zalety naSzych Kuchni

 półKa obrotowa  wKłaDy SzuflaDowe paSujące Do SzuflaD KoSze cargo

aKceSoria - DoDatKowe wypoSażenie SzafeK

 ocieKarKa

 SzafKi Dolne w StanDarDzie 
Mają 2 coKoły – przeDni i boczny – Które 
pozwalają „zaMKnąć” uKłaD Kuchenny

 zawiaSy ze zintegrowanyM cichyM DoMy-
KieM graSS hopper w StanDarDzie

 KonStruKcja KorpuSów oparta na 
złączach MiMośroDowych – eStetyczny 

wygląD SzafeK bez wiDocznych śrub

SzafKi Klapowe poSiaDają poDnośniKi 
pneuMatyczne

 obrzeże abS gwarantujące Dużą oDpor-
ność na warunKi panujące w Kuchni

 Metalowe prowaDnice SzuflaD preMiuM 
o wySoKiej wytrzyMałości 

SzafKi górne poSiaDają zawieSzKi re-
gulowane uMożliwiające precyzyjne 

uStawienia SzafeK wzglęDeM Siebie, SzafKi 
poSiaDają również wywietrzniK

SzuflaDy wyKonane ze Stali



fronty blaty

KorpuSy

grafitowy
połySK

beż połySK

czerń
połySK

topaz

granit antracyt

Salona

trawertyn cieMny SaMara SanD orzech Select

bloK lavaDąb lancelot

biały połySK
aKryl

SonoMa

SonoMa czeKolaDa

SonoMa
czeKolaDa

fronty paDwa fronty DeSio

SonoMa

SonoMa
czeKolaDa

biały połySK
laMinat (tylko wstawki)

biały połySK
laMinat (tylko wstawki)

fronty Siena

+

+

fronty genua
biały połySK
laMinat

uchwyty

biały

uchwyt D
łuKowy

uchwyt DoStępny
w StanDarDzie. 
pozoStałe uchwyty
jaKo opcja

uchwyt relingowy a

uchwyt b
naKłaDany

uchwyt c
czarny Matowy


