,
9
145

180 cm

Dlaczego warto wybrać
ABRA Kuchnie
Szafki klapowe posiadają podnośniki
pneumatyczne
Meble z antybakteryjną powłoką

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.

Cena obejmuje podstawowy zestaw szafek o
łącznej długości 180 cm.
W skład zestawu wchodzą 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.

,
9
145

180 cm

Dlaczego warto wybrać
ABRA Kuchnie
Solidny metalowy, chromowany uchwyt
w standardzie.
Szafki dolne posiadają regulowane nóżki
– możliwość dobrania idealnej wysokości.

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.

Cena obejmuje podstawowy zestaw szafek o
łącznej długości 180 cm.
W skład zestawu wchodzą 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.

,
9
145

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.

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

Cena obejmuje podstawowy zestaw szafek o
łącznej długości 180 cm.
W skład zestawu wchodzą 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.

,
9
145

180 cm

Dlaczego warto wybrać
ABRA Kuchnie
Rozmiary szafek dolnych zapewniają dużą przestrzeń
do zagospodarowania – 50 cm.
Metalowe prowadnice szuflad - wysoka wytrzymałość.

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

Cena obejmuje podstawowy zestaw szafek o
łącznej długości 180 cm.
W skład zestawu wchodzą 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.

,
9
121

180 cm

Dlaczego warto wybrać
ABRA Kuchnie
Wstawki powiększają optycznie całe pomieszczenie
oraz układ kuchenny.
Meble wykonane z wysokiej jakości materiałów odpornych na wilgoć i zarysowania.

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 czekoladowa, dostępne wstawki w kolorze białym i lava.
Fronty GENUA dostępne w kolorze biały połysk.

Cena obejmuje podstawowy zestaw szafek o
łącznej długości 180 cm.
W skład zestawu wchodzą 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.

,
9
145

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.

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.

Cena obejmuje podstawowy zestaw szafek o
łącznej długości 180 cm.
W skład zestawu wchodzą 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.

,
9
121

180 cm

Dlaczego warto wybrać
ABRA Kuchnie
Szafki górne posiadają regulowane zawieszki
umożliwiające precyzyjne zawieszenie szafek.
Możliwość łączenia różnych frontów z różnymi korpusami - kolorystyka i design zgodne z aktualnymi
trendami.

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, DESIO oraz PADWA wspaniale ze sobą współgra. Połysk
wykorzystany w szafkach GENUA nadaje lekkości
kuchennemu wnętrzu.

Cena obejmuje podstawowy zestaw szafek o
łącznej długości 180 cm.
W skład zestawu wchodzą 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.

,
9
145

180 cm

Dlaczego warto wybrać
ABRA Kuchnie
Szuflady wykonane w całości ze stali o dopuszczalnym obciążeniu 25 kg.
W standardzie uchwyt aluminiowy, w opcji do
wyboru 3 inne uchwyty.

Meble kuchenne z frontami SIENA akryl biały (szafki górne) oraz akryl czarny (szafki dolne) to połączenie idealne dla osób lubiących kontrast. Zestawienie koloru białego i czarnego nadaje niebanalny
charakter kuchni, a kolor czarny nadaje wnętrzom
elegancji.

Cena obejmuje podstawowy zestaw szafek o
łącznej długości 180 cm.
W skład zestawu wchodzą 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.

,
9
145

180 cm

Dlaczego warto wybrać
ABRA Kuchnie
Możliwość zakupu wkładów szufladowych idealnie
pasujących do szuflad.
W ofercie dostępne są dwa typy szafek narożnych
dolnych.

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 czystości. Dostępne kolory frontów – biały, czarny, szary
i beżowy.

Cena obejmuje podstawowy zestaw szafek o
łącznej długości 180 cm.
W skład zestawu wchodzą 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.

,
9
121

180 cm

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.

Meble kuchenne z frontami PADWA sonoma czekoladowa (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 podstawowy zestaw szafek o
łącznej długości 180 cm.
W skład zestawu wchodzą 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.

,
9
145

180 cm

Dlaczego warto wybrać
ABRA Kuchnie
Metalowe prowadnice szuflad PREMIUM zapewniają wysoką wytrzymałość.
Rozmiary szafek dolnych zapewniają dużą przestrzeń
do zagospodarowania – 50 cm.

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

Cena obejmuje podstawowy zestaw szafek o
łącznej długości 180 cm.
W skład zestawu wchodzą 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.

,
9
145

180 cm

Dlaczego warto wybrać
ABRA Kuchnie
Meble klapowe posiadają podnośniki pneumatyczne.
Zawiasy ze zintegrowanym cichym domykiem GRASS
HOPPER w standardzie.

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

Cena obejmuje podstawowy zestaw szafek o
łącznej długości 180 cm.
W skład zestawu wchodzą 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.

,
9
109

180 cm

Dlaczego warto wybrać
ABRA Kuchnie
Szeroka oferta szafek witrynowych z możliwością zakupu półek szklanych lub z płyty meblowej.
Eleganckie i designerskie zakończenie szafek
bocznych blendą w kolorze - sonoma czekoladowa,
biały lub biały akryl.

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

Cena obejmuje podstawowy zestaw szafek o
łącznej długości 180 cm.
W skład zestawu wchodzą 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.

,
9
145

180 cm

Dlaczego warto wybrać
ABRA Kuchnie
Możliwość zakupienia cokołu w dwóch standardach – w kolorze korpusu oraz w kolorze i efekcie
aluminium.
Estetyczny wygląd szafek bez widocznych
śrub – konstrukcja korpusów na złącza.

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

Cena obejmuje podstawowy zestaw szafek o
łącznej długości 180 cm.
W skład zestawu wchodzą 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.

,
9
121

180 cm

Dlaczego warto wybrać
ABRA Kuchnie
Szuflady wykonane w całości ze stali, o dopuszczalnym obciążeniu 25 kg.
W ofercie dostępne są dwa typy szafek narożnych
dolnych.

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, DESIO oraz PADWA wspaniale ze sobą
współgra. Fronty PADWA dostępne w dwóch kolorach – sonoma oraz sonoma czekoladowa.

Cena obejmuje podstawowy zestaw szafek o
łącznej długości 180 cm.
W skład zestawu wchodzą 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.

zalety naszych kuchni

metalowe prowadnice szuflad PREMIUM
o wysokiej wytrzymałości

obrzeże ABS gwarantujące dużą odporność na warunki panujące w kuchni

Szafki klapowe posiadają podnośniki
pneumatyczne

zawiasy ze zintegrowanym cichym domykiem GRASS HOPPER w standardzie

Szafki dolne w standardzie
mają 2 cokoły – przedni i boczny – które
pozwalają „zamknąć” układ kuchenny

konstrukcja korpusów oparta na
złączach mimośrodowych – estetyczny
wygląd szafek bez widocznych śrub

szufladY wykonanE ze stali

szafki górne posiadają zawieszki regulowane umożliwiające precyzyjne
ustawienia szafek względem siebie, szafki
posiadają również wywietrznik

akcesoria - dodatkowe wyposażenie szafek

ociekarka

Półka obrotowa

wkłady szufladowe pasujące do szuflad

koszE cargo

FRONTY
FRONTY padwA

blaty
FRONTY desio
+

topaz
biały połysk
laminat (tylko wstawki)

sonoma

sonoma
czekolada

sonoma
dąb lancelot

+

FRONTY siena

granit antracyt

blok lava

biały połysk
laminat (tylko wstawki)
sonoma
czekolada

biały połysk
akryl

beż połysk

FRONTY genua

trawertyn ciemny

samara sand

orzech select

biały połysk
laminat

grafitowy
połysk

czerń
połysk
salona

korpusy

uchwyty
uchwyt reLingowy A

biały

sonoma czekolada

uchwyt dostępny
w standardzie.
Pozostałe uchwyty
jako opcja

uchwyt B
nakładany

uchwyt C
czarny matowy
uchwyt D
łukowy

