
KATALOG FRONTÓW
MEBLOWYCH



Uchwyty, gałki i klamki, a także niewidoczne mechanizmy otwierania szafek 
kuchennych to bardzo istotny element wykończeniowy mebli. Ten szczegół może 
podkreślić urok szafek lub nadać stylu naszej aranżacji. Dodatkowo wpływają 
na funkcjonalność i komfort korzystania z mebli kuchennych.

RODZAJE

Uchwytów

Gładki Frezowany UO1

Frezowany UO2

Frezowany UO3

Frezowany UO4

Frezowany UKW5

Frezowany UKW4



Styl angielski we wnętrzach to gustowna mieszanka wiktoriańskich inspiracji i wiejskich 
motywów rodem z typowego „cotton house”. Ma w sobie wiele kolonistycznych akcentów, 
romantycznych wykończeń i eleganckich sztukaterii. Nie brakuje w nim też poprzemysłowej 
surowości. To kierunek niebanalny w swej prostocie, a jednocześnie pełen niuansów, które 
tworzą charakter pomieszczenia.

STYL

Angielski

Angielski 2

Klasyczny 2

Ramka 1

Ramka 2

Ramka 3

Ramka 4



Narodził się wśród malowniczych winnic, lawendowych pól i zielonych wzgórz, na które 
wychodzą okna nastrojowych, kamiennych domów. Styl prowansalski to kwintesencja 
klimatu południowo-wschodniej części Francji, gdzie sielska atmosfera we wnętrzach 
przeplata się z romantycznymi, stylowymi akcentami. Nie trzeba jednak wędrować tak 
daleko, aby przemycić do swoich aranżacji odrobinę prowansalskiego słońca.

STYL

Prowansalski

Prowansalski 1 Prowansalski 3

Prowansalski 2 Prowansalski 4



Styl skandynawski wywodzi się ze Szwecji, gdzie długie i chłodne poranki oraz wieczory 
dają się we znaki. Jedynym sposobem na zatrzymanie światła w pomieszczeniach na dłużej 
było rozjaśnianie całej powierzchni. Oprócz jasnych barw styl skandynawski to prostota, 
funkcjonalność i minimalizm, które nadają wnętrzom specyficznego oraz lubianego w całej 
Europie eleganckiego, a zarazem naturalnego wyglądu. Prostota, elegancja i czystość – to 
trzy najważniejsze cechy, które opisują wnętrza rodem z północnej Europy.

STYL

Skandynawski

Skandynawski 1 Skandynawski 4

Skandynawski 2 Skandynawski 5

Skandynawski 3 Skandynawski 6



Szpros 4 polaWitryna Szpros 6 pól

Szpros X

bez poprzeczki

Szpros X

z poprzeczką

RODZAJE

Witryn w modzie
Sklejka topolowa najwyższej jakości  
nie zawierająca formaldehydu

NOWOŚĆ

Ekologia
M A D E  I N  I T A L Y
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