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Néha érdemes várni
Nagy örömmel nyújtjuk át önnek a második konyhakatalógusunkat, melyben garantáltan talál ízlésének megfelelő, egyedi konyhát. Kiadványunk nagy segítséget nyújt, hogy az egyedi összeállításoknak és kiváló, 

hasznos ötleteknek köszönhetően megtalálja és megtervezze álmai konyháját. Egész katalógusunkat úgy alakítottuk ki, hogy könnyedén el tudjon benne igazodni és a logikus felépítésének köszönhetően lépésről 

lépésre végigkíséri Önt a céljához – az új konyhájának megtervezéséhez. A bővített és praktikusan összeállított kínálatunkból biztosan ki tudja választani azon elemeket és kiegészítőket, amelyek elengedhetetlenek 

lesznek ahhoz, hogy az eredménnyel biztosan elégedett legyen. Manapság egy konyha megtervezése és megépítése hosszú távú befektetés, ami konyháink praktikusságának és minőségének köszönhetően 

megtérül és megéri a fáradozást!

Az új konyhánktól elvárjuk a praktikus helykihasználást, a hosszú, fennakadások nélküli használhatóságot és élettartamot, valamint a kiváló minőséget. Mi ezt mind garantáljuk! 

A Csehországban gyártott moduláris rendszerrel, DE és DS technológiával készülő konyháink nagyobb szabadságot nyújtanak a tervezésnél.

Elemes konyhabútor – a szépség és a praktikum tökéletes összhangja

Ajánlatunk mindenkinek szól, akik a megszokott kiváló minőséget keresik, a megbízható cseh bútorgyártótól.

Válogasson bátran a kész terveinkből kedvére, vagy variálja át, ahogy Önnek leginkább tetszik.

Hagyományos fogantyúkkal:
   • fogantyúk az ajtólapokon (ELSA, ALMA, BELA, JUNO, FLORA és EVA  konyha) 

• az ajtólap felső szélébe sülyesztett fogantyúkkal (ERIKA és LAURA konyha)

•  korpuszba mart fogantyúk (ERNA, EMMA, ELISABETH és GRACE) 
•  fogantyú nélküli BLUM Tip-On nyitással (MABEL)

 Mart ajtólapokkal:
• lakozott MDF – fi noman (felszínesen) mart ajtólapok (STYLE)
• lakozott MDF – mélyebben mart ajtólapok (RETRO és VIVIAN) 
• lakozott, mart MDF ajtólapok (PROFIL és CELESTINA) 
• lakozott, lekerekített élekkel ellátott MDF ajtólapok (JOHANA) 

Keretes ajtólapokkal:
• laminált ajtólapok (RAMKA)
• tömör fából készült ajtólapok (ROMENTA)

Bátran szabadjára engedheti fantáziáját mikor álomkonyháját a katalógusunkból tervezi, mert a termék családok elemei egymással szabadon kombinálhatók. Ezen felül, ha ez a számtalan variációs lehetőség nem 

lenne elég Önnek, akkor bizonyos elemeket egyedi méretekben is le tudunk gyártani, némi többletköltséggel. Tud ennél kedvezőbb ajánlatot?

Csak minőségi alapanyagokból dolgozunk, mely európai és cseh beszállítóktól származik. Ezen minőségi alapanyagok felhasználásával az általunk gyártott konyhabútor is kiváló minőségű. Minden tőlünk telhetőt 

megteszünk annak érdekében, hogy mindenki számára tudjunk kimagasló minőséget és funkcionalitást kínálni a lehető legmagasabb minőségben, hogy az egyedi igényeknek tökéletesen megfeleljen.

A standard ajtó előlapok között választhat  több színből, a selyemfényű mattól egészen a magasfényű lakkig.

A laminált ajtólapok - fa hatású dekor és természetes fa felület, keretes kialakítással. A konyhai munkalapokat nem csak postforming változatban, hanem természetes élkialakítással is kínáljuk, akár Rockstone 

(természetes kő) vagy kerámia változatban is. A munkalapok mindig a rendelt bútorral egyidőben kerülnek kiszállításra, így nincs extra várakozási idő. 

A munkalapok mindig a rendelt bútorral egyidőben kerülnek kiszállításra, így nincs extra várakozási idő. 

Önnek még ennél is több kell?

A gyártás ,,DE“ modulárisrendszer alapján történik, melyben az alsó szekrények  magassága 780 mm. Ez által jelentősen megnő a tároló kapacitás és csökkennek a kihasználhatatlan helyek a konyhában. 

A rendszerben választható felső szekrények három magassággal, három féle nyitási variációval érhetők el, beleértve a különböző kiegészítő tárolókat is, illetve a beépíthető készülékeket is. A következő 

új ,,DS“ moduláris rendszerünknek köszönhető, hogy könnyedén tudunk gyártani süllyesztett fogantyű, illetve fogantyú nélküli elemeket is. A két moduláris rendszernek köszönhető, hogy nem probléma 

számunkra legyártani egyedi elemeket is, extra magasabb költségek nélkül.

Tegyen minket próbára!

Egyes elemeket akár előre összeállítva és kipróbálva szállítunk.
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GYÁRTÁS- miért a Sapho konyha a legjobb választás?

A DIZ  márka büszke a 20 éves tradicionális asztalosipari múltjára, melyet fokozatosan fejleszt és körszerűsít. Nyitottak 

vagyunk a modern technológiák, új konstrukciós megoldások felé, azonban továbbra is igyekszünk használni a régi 

hagyományosan bevált, tradicionális eljárásokat. A minőséget a nagy tapasztalattal rendelkező szakképzett munkatársak 

garantálják. A tradicionális technológiák alkalmazása a gyártás szerves része, ahol a legmodernebb gyártási folyamatok és a 

hagyományos asztalosipari eljárások kombinációja hozza a tökéletes eredményt. Büszkék vagyunk arra, hogy a teljes gyártási 

folyamatot a tervezéstől a csomagolásig mi végezzük el, külső cégek a gyártásban nem vesznek részt. A teljes munkafolyamat 

egy cégen belüli összpontosulása és a több lépcsős, magas színtű ellenőrzési folyamattal garantáljuk a kimagasló színvonalú 

termelést és a kiváló minőséget.
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GYÁRTÁSI FOLYAMAT

Miután megszületik egy 

konyha terve, elindulhat a 

gyártási folyamat, melynek 

az első lépcsője az elemek 

méretre vágása, amit 

számítógéppel vezérelt 

vágógép végez, ezzel 

garantálva a tökéletes 

pontosságot.                                                             

A méretre vágott 

elemek további 

előkészítésifolyamatokon 

mennek keresztül, ahol a 

szükséges munkálatokat 

mechanikus marógépek, 

félautomata szegélyező 

gépek es számítógép 

vezérlésű CNC gépek 

végeznek el.

ÉLZÁRÁS 

Nedves környezetre 

szabadalmaztatott PUR 

technológiát alkalmazunk, mely 

vízzáró kötést hoz létre, ezáltal 

megakadályozza a nedvesség 

bejutását a bútorlap belsejébe.

TRADICIONÁLIS SZAKMA 
Egyes elemeket 
összeállítva, letesztelve 
szállítjuk. Az illesztések 

rögzítéséhez a modern 

összekötőelemek hagyományos 

eljárásokat is alkalmazunk úgy, 

mint ragasztás erős bükkfa 

tipplivel. Minden konyhánk, 

összes elemét alapos ellenőrzés 

után, prés gépek segítségével 

szerelünk össze.

VÉGLEGES ÖSZEÁLLÍTÁS

Komplett összeszerelésben 

beletartoznak a kiegészítő-és 

mechanikus elemek úgy, mint 

fiókok, vagy lakkozott takaró 

részek. Ezen kiegészítőkkel együtt 

a bútort újra tesztelésnek vetik 

alá. Csak a hibátlanul működő, 

tökéletes termék mehet a gyártás 

végső fázisába.

GARANCIA ÉS SZERVIZ

Teljes mértékben megbízunk az általunk előállított termékekben ezért 15 év garanciát 

vállalunk. A BLUM szerelvényekre élettartam garanciát adunk.

Számunkra az esetleges szervizelés sem jelent problémát, hiszen mi nem csak 

forgalmazzuk, hanem gyártjuk termékeinket.
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Alsó szekrények, ajtóval

• A korpusz alapanyaga, 18mm vastag, mindkét oldalán melamin fóliával bevont,  robosztus bútorlap, 

ABS élvédővel védettek.

• A süllyesztett hátfal, melynek előre kialakított hornyok állnak rendelkezésre,     

  3mm vastag farostlemez. A hátfal 46 mm mélységben történő besüllyesztésének

  köszönhetően a szekrény és a fal között megfelelő a légáramlás, így elkerülhető

  a falak vagy a bútorok penészedése, továbbá praktikus kialakítás a szerelvények

  akadálymentes elhelyezéséhez is a szekrények mögött.

• A szegélylécek (frízek) 18 mm vastagok, mindkét oldalán melamin fóliával bevonva.

• Az alsó szekrényvázak és szerkezetek 8x30 mm-es keményfa tiplivel vannak

  összeszerelve. A polcok anyaga 18 mm vastag bútorlap, az elején ABS védőfóliával

  ellátva.

• A minőségi ajtólapok, csapódásmentes, puha záródást lehetővé tevő zsanérokkal

  előre felszerelten érkeznek.

• A szekrények állítható lábakkal vannak felszerelve, így az egyenetlen talajon is

  tökéletes beállítást tesznek lehetővé. Választható méretek: 100 mm és 150 mm.

• A szekrények alatti a takarítás megkönnyítésének érdekében, levehető lábazattal

  rendelkeznek, átlátszó szigeteléssel az alsó részeken. A lábazat anyaga DTD laminált

  lapból vannak gyártva, több színvariációban elérhető.

Alsó szekrények, fi ókos

• minőségi fém, karbantartásmentes fi ókszerkezet, minimálisan 60000 nyitási

  ciklussal.

• minden fi ók terhelhetősége garantáltan 35 kg, azonban egyedi igények szerint a

  terhelhetőség növelhető akár 50 kg-ig.

• a fi ókok teljesen kihúzhatók és csapódás nélkül, fi noman záródnak. 

• a fi ók belseje két színben választható. (szürke és fehér)

Felső szekrények

• a szekrények szerkezete akár 150 kg terhelést is elbír, magasságuk állítható

• a korpusz 18 mm bútorlapból kerül legyártásra, melamin fóliával bevonva

• minden látható éle, ABS élzárással ellátott

• A süllyesztett hátfal, melynek előre kialakított hornyok állnak rendelkezésre, 3mm vastag

  farostlemez. A hátfal 16 mm mélységben történő besüllyesztésének köszönhetően a

  szekrény és a fal között megfelelő a légáramlás, így elkerülhető a falak vagy a bútorok

  penészedése, továbbá praktikus kialakítás a villanyvezetékek elhelyezéséhez is a

  szekrények mögött.

• az ajtók választhatók fogantyúval, vagy TIP-ON mechanikus nyitásrásegítéssel rendelhetők.

15 év garanciát vállalunk konyháinkra.

A bútorokra a garancia 15 év, mely 

csak az otthoni használtra vonatkozik.

Mire nem vonatkozik a 15 éves garancia? 

Fogantyúkra, nem rendeltetésszerű használatból adódó 

káreseményekre, szándékos megrongálásra, a nem megfelelő 

használatból eredő károkra, szakszerűtlen beépítésből eredő 

megrongálódásokra. Nem eredeti alkatrészek felhasználásakor.
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VÁZLATRAJZ ÉS AZ AJTÓLAPOK TÍPUSAI
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Alap méretek áttekintése, elemek magassága és széllessége DE780 és 

DS750 rendszerekben. Konyháinkat két moduláris sorozatban gyártjuk, 

melyek magasságukban, elemválasztékunkban és kivitelükben 

különböznek egymástól.

DE780

Ebben a modulsorozatban főként fogantyúval ellátott frontokat alkalmazunk és az 

egyes elemek magassága 780 mm, valamint  alacsonyabb 100 mm lábazattal, és 

több mint 120 különféle  szekrénytípussal  rendelkezik.

A sorozatba a következő konyháink tartoznak: EVA, ELZA, ERIKA, JOHANA, RAMKA, 

STYLE, RETRO, PROFIL, ROMANA, ROMANETTA. Egyes típusok a szelésségükben, 

magasságukban és a lehetőségeikben különböznek egymástól. A legkeskenyebb 

elem a 15 cm szélességű, a legszélesebb pedig egészen 90 cm is lehet. A rajz alapján 

áttekintheti az egyes elemek magasság méreteit és variációs lehetőségeit. 

A tervezésnél és kivitelezésnél nagy hangsúlyt fektettünk az ergonómiailag 

megfelelő kialakításra. Ha mégsem tudna választani az általunk gyártott mértekből, 

nem okoz gondot az Ön által megadott méretek alapján legyártani egyes elemeket. 

DS750

Ebben a modulsorozatban a modern, süllyesztett profillal 

ellátott alsó szekrények és a nyomásra nyitódó TIP-ON 

rendszerű felső szekrények kaptak helyet.  

A DS750 modulsorozatban az egyes elemek magassága 

750 mm, a lábazaté kissé magasabb, 150 mm és több, 

mint 150 különféle szekrénytípussal rendelkezik. A 

sorozatba a következő konyháink tartoznak: ERNA, 

EMMA, ELIZABETHA. Egyes típusok a szélésségükben, 

magasságukban és a lehetőségeikben különböznek 

egymástól. A legkeskenyebb elem a 15 cm szélességű, 

a legszélesebb pedig egészen 90 cm is lehet. A rajz 

alapján áttekintheti az egyes elemek magasság méreteit 

és variációs lehetőségeit. A tervezésnél és kivitelezésnél 

ennek a sorozatnak a gyártásánál is nagy hangsúlyt 

fektettünk az ergonómiailag megfelelő kialakításra. Ha 

mégsem tudna választani az általunk gyártott mértekből, 

nem okoz gondot az Ön által megadott méretek alapján 

legyártani egyes elemeket.

Mikro

Sütő

Sütő

Páraelszívó

Takaróléc

Felsőszekrény mélysége = 320 mm

Alsószekrény mélysége = 560 mm

Sütő

Sütő Sütő

Sütő

Páraelszívó

MikroMikro

Mosogatógép
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Mire figyeljünk a konyha megtervezése és megvásárlása előtt?

Munkaterületek a konyhában

A konyhát attól függően oszthatjuk területekre, hogy mely munkafolyamatot szeretnénk az adott helyen elvégezni. A megfelelő felosztással nem csak praktikussá tehetjük a 
helyiséget, hanem időt és energiát is spórolhatunk a napi tevékenységeink során. A jól megtervezett konyha alapját egy úgynevezett háromszög terület alkotja. a háromszög 
összekapcsolja a konyhánk funkcióit ezáltal könnyítve meg az ételek előkészítését és feldolgozását. A konyha fő részei a FŐZÉSI TERÜLET, MOSOGATÁSI TERÜLET és a TÁROLÁSI 
TERÜLET, melybe beleértjük az  ELŐKÉSZÍTÉSI és a TÁROLÁSI funkciót is

FŐZÉSI TERÜLET

Ezt a területet a főzőlap, a sütő, a páraelszívó, valamint a 

mikróhullámú sütő alkotja. Ez a terület szolgál az ételek 

hőkezelésére. (főzésre, sütésre, melegítésre).

MOSOGATÁSI TERÜLET

Eme terület fő alkotó eleme a mosogató tálca, melynek funkciója 

is van. Az ételek előkészítése során a tisztítást szolgálja, valamint 

a főzés során keletkezett edények sogatását. Ehhez a területhez 

soroljuk a mosogatógépet is.

TÁROLÁSI TERÜLET

Ide pakolhatjuk a friss, fagyasztott és tartós élelmiszereket. Alkotó 

elemei a hűtő, fagyasztó. A szekrények, illetve a kisebb, kihúzható 

praktikus tároló rekeszek.

ELŐKÉSZÍTÉSI TERÜLET

Ez a terület szolgál az ételek főzésre, sütésre történő előkészítésére. 

Tészta készítése, sütemények díszítése, hús szeletelése, és egyéb 

tevékenységek, melyek nagyobb teret vesznek igénybe a főzés 

során.

RAKODÓ TERÜLET

Itt tároljuk a főzésre alkalmas kellékeket, konyhai edényeket, 

segédeszközöket, kisebb konyhai gépeket. Nagyon fontos, hogy 

az eme terület részegységei praktikusan és ötletesen legyen 

kialakítva.

MOSOGATÁSI

TERÜLET

FŐZÉSI

TERÜLET

TÁROLÁSI

TEÜLET

RAKODÓ 

TERÜLET

ELŐKÉSZÍTÉSI

TERÜLET
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A konyha területeinek megtervezése

A jól működő konyha előnye a jó helykihasználás és a szabad, akadálymentes mozgás főzés közben. Hogy a fent leírtakat biztosítani tudjuk, a következő elrendezéseket ajánljuk

Kétoldali (párhuzamos)

•  A konyha két oldala egymással szemben nagyon jó mozgásteret 

biztosít, lehetővé téve a könnyű átjárást a munkaterületek között.

•  A két oldal közötti távolság, legalább minimum 1,2m kell legyen.

Sarok („L“ alakú)

•  Egy különálló munkaterületet alkot, jellemzően a konyha közepén, 

melyet edények tárolására, előkészítésre, vagy akár főzésre is 

használhatunk. 

•  A jól megtervezett konyhasziget megkímél minket a felesleges 

kerülgetéstől.

•  A főzésre tervezett konyhai sziget kialakítását jól gondoljuk át, 

mivel fontos szempont a páraelszívó elhelyezése és a bekötési 

lehetősége.

Sarok  „U“ alakú)

•  Tökéletes megoldás lehet nagy 

munkaterületek és étkező 

kettéosztásánál.

•  Az előkészítési és munkaterületeket 

fontos megfelelő távolságra elhelyezni 

egymástól.  

Sziget megoldással

SZIGET MEGOLDÁS
•  Egy különálló munkaterületet alkot, 

jellemzően a konyha közepén, melyet 

edények tárolására, előkészítésre, vagy akár 

főzésre is használhatunk. 

•  A jól megtervezett konyhasziget megkímél 

minket a felesleges kerülgetéstől.

•  A főzésre tervezett konyhai sziget kialakítását 

jól gondoljuk át, mivel fontos szempont 

a páraelszívó elhelyezése és a bekötési 

lehetősége.

Egyenes (lineáris)

• Kisebb háztartások számára ez az opció az ideális, a legfontosabb

  rakodási területekkel van felszerelve.

•  Ez a konyha egy vagy két személy számára ideális.

• Ideális esetben minél több beépíthető készüléket célszerű

  használni, hogy több legyen a munkafelület.
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Nyitott és zárt 

szekrény

 kombinációk
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sarok 3 + 1,8 m 592.000,-tól szigetes  3 + 1,2 m 599.000,-tólfali  3 m 469.000,-tól

Összeállítások típusai:

ELSA
Az elegáns tervezésű ELSA konyhánk lehet klasszikus, divatos és modern egyaránt, 

pontosan az Ön ízléséhez igazítva. A klasszikus fa tónusok és az egyszínű, matt 

selyem árnyalatok találkozása, elbűvölő színkombinációt hoz létre. A munkalap 

és felső szekrények közötti területet színben tökéletesen harmonizáló fali 

panelekkel hozhatod teljes összhangba a szekrény előlapjaival. A felső szekrények 

nyitási iránya lehet klasszikus oldalra nyíló, vagy felfelé nyíló modern stílusú is. A 

fogantyúk széles kínálatából választhat, hogy még egyedibbé tehesse konyháját.

Ajtó előlapok
LK001 – Laminált fenyő sötét rustik

LK001 – MDF sárga matt

Munkalap 38 mm
Postforming Sonora fehér

Fogantyúk
Csiszolt  nikkel

korpusz

GYÖNGYHÁZ FEHÉR

VANILIA

GRAFIT  FEKETE

ajtólapok

 FENYŐ 
SÖTÉT RUSTIK

EZÜST TÖLGY

VILÁGOS SÁRGA
 TÖLGY 

SZIGNÁL VÖRÖS
selyemfényű

SZIGNÁL VÖRÖS 
matt

BLANKYT  KÉK 
matt

DIÓ 
SÖTÉT BARNA

  TERMÉSZETES DIÓ

SÁRGA 
matt

LIME 
matt

NARANCS 
matt

Sütő alatti nagy fiók lehetősége. Felfelé nyíló felső szekrényajtók. Extravagáns, modern színkombinációk

Színek, munkalapok és dekorok a 64-67 oldalon,  a fogantyúk  68-68 oldalakon találhatóak. 
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A beépített kávéfőző 

tökéletessé teszi az 

ébredést
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ERIKA
Az Erika sorozat tökéletes kialakításával mindenki számára vonzó lehet, aki 

modern konyhát szeretne. A magasfényű előlapok több színben választhatók 

és egymással kombinálhatók, vagy akár a természetes fa tónusokkal is 

finomíthatók. A fogantyú a fiókok teljes felső szélét elfedi. A felső szekrényeket 

fogantyú nélkül is lehet rendelni, TIP-ON nyitásrásegítővel, a letisztult és 

modern megjelenésért.

Ajtó előlapok
LK001 – MDF fekete fényes 

LK001 – MDF szignál vörös fényes 

Munkalap 20 + 18 mm
Technikai mátvány griggio carnico

Fogantyúk
Aluminium profill

korpusz ajtólapok

FEHÉR GYÖNGY
ALPESI  FEHÉR 
fényes

BÉZSSZÜRKE
TÖLGY

VANILIA
ALABASTROM 
fényesEFFRA - PEMBROKE

GRAFIT  FEKETE
FEKETE  
fényes

SHERWOOD - 
KENSINGTON  PARK

GYÖNGYHÁZ 
SZZÜRKE  fényes

SHERWOOD - 
SNOWDONIA

SZIGNÁL VÖRÖS
fényes

sarok 3 + 1,8 m 740.000,-tól szigetes 3 + 1,2 m 787.000,-tólfali  3 m 625.000,-tól

Összeállítások típusai:

BLUM Aventos felnyíló rendszerrel, TIP-ON mechanikus nyitásrásegítő rendszerrel. A fogantyú takarja a fiók teljes felső szélét.

Színek, munkalapok és dekorok a 64. oldalon, a fogantyúk a 68.-69. oldalakon találhatóak.
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alsó nyitási lehetőség, 

újjlenyomtmentes 

fényes felület
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ERNA
Az ERNA egy sokoldalúan kombinálható konyha a DS750-es sorozatunkból, a 

képen látható magasfényű fehér kivitelben. 

Ezt a konyhát a letisztult megjelenést és formát kedvelő vásárlóinknak ajánljuk, 

ahol a fogantyú nélküli nyitás lehetősége, vagy teljesen süllyesztett fogantyúk 

használata segíti a letisztul formák és vonalak kifejeződését. 

Ajtóinkat elektromos nyitási lehetőséggel is gond nélkül felszerelheti. 

ERNA sorozatunk elemeit  bátran kombinálhatja EMMA és ELISABETH család 

elemeivel is.

Ajtó előlapok
LK001 – RAL signalweis - fehér fényes100%

Munkalap  20 + 18 mm
Technistone: Gobi Black + furnér Tölgy

Fogatyúk
Süllyesztett Schüco profil (AL)

ajtolapok

ALPESI FEHÉR 
fényas 

BÉZSSZÜRKE
CAPUCINO matt

FEKETE 
szupermatt

SZÜRKÉS-FEKETE
szupermatt

ANTRACIT SZÜRKE 
szupermatt

ALABASTROM
fényes

FEKETE
  fényes

sarok  3 + 1,8 m 1.185.000,-tól szigetes  3 + 1,8 m 1.280.000,-tólfali 3 m 1.040.000,-tól

PEARLWEIS - 
ELEFÁNT CSONT 
matt

SIGNALWEIS - 
FEHÉR matt

Összeállítások típusai:

Fogantyú nélkül nyitható fiókok. Mosogató alatti tárolás lehetőségei. Rozsdamentes mosogató a munkalapba helyezve.

Színek, munkalapok és dekorok a 64. oldalon, a fogantyúk a 68.-69. oldalakon találhatóak.
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a sütő mikro-

hullamú 

funkcióval is 

választható

szálcsiszolt 

alumínium lábazat
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EMMA
Az DS750 sorozatunk EMMA termékcsaládja süllyesztett fogantyúkkal az alsó 

elemeknél, illetve a fenti fogantyú nélküli előlapok TIP-ON nyitási lehetőséggel. 

Választhattó a kinálatunkban lévő világos dekoroktól kezdve egészen a sötét 

Kensington Park árnyalatig. Ennél a sorozatunknál választható az alumínium 

keretes ajtók különböző betétekkel. Az EMMA család elemeit könnyen és 

szabadon kombinálhatja az ERNA és az ELISABETH család elemeivel.

Ajtó előlapok
LK001 – PEARLWEIS - Elefánt csont matt

LK001 – SHERWOOD - SNOWDONIA

Munkalap 38 mm
Travertin Tivoli (postforming)

Fogantyúk
Süllyesztett Schüco profil (AL)

ajtólapok

BÉZSSZÜRKE
 TÖLGY

EFFRA - PEMBROKE

SHERWOOD - 
KENSINGTON PARK

SHERWOOD - 
SNOWDONIA

KOPTATOTT FA

sarok  3 + 1,8 m 1.185.000,-tól szigetes  3 + 1,2 m 1.275.000,-tólfali 3 m 1.040.000,-tól

Összeállítások típusai:

A szekrényajtók rendelhetők fekete üveg kivitelben is, alumínium kerettel.
A függőlegesen süllyesztett alumínium 

profil megkönnyíti a hűtőszekrény nyitását.
Felfelé nyíló, összecsukható ajtó, üveghatású betéttel, 

alumínium kerettel.

Színek, munkalapok és dekorok a 64-67. oldalon, a fogantyúk a 68.-69. oldalakon 

találhatóak.
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LED világítás 

a polcos elem 

korpuszába 

süllyesztve

az asztal 

választható 

az előlappal 

megegyező 

anyagból
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ELISABETH
Az ELISABETH az utolsó konyha az új DS750 sorozatunkból, ahol a magasszíntű 

felületkezelés jól kombinálva jelenik meg a süllyesztett nyitási lehetőségekkel.  

A fekete, az antracit vagy a szürke mélyebb, matt árnyalatai újlenyomatmentes 

felülettel rendelkezik. Ennél a termékcsaládnál is választható az alumínium 

keretes ajtók, nyitást segítő TIP-ON (nyomd és nyisd) rendszerrel. 

Természetesen ezt a családot is kombinálhatod a sorozat többi elemeivel úgy 

mint, az ERNA és EMMA családdal.

Ajtó előlapok
LK001 – Fekete matt (TF)

LK001 – Sherwood - kensington park

Munkalap 12 mm
Compact Fundermax fekete 080 SX/IP

Fogantyúk
Süllyesztett Schüco profil (AL)

ajtólapok

ANTRACIT 
matt

ALUMÍNIUM 
csiszot

FEKETE 
 matt

PORSZÜRKE
matt

sarok 3 + 1,8 m 1.185.000,-tól szigetes 3 + 1,2 m 1.275.000,-tólfali  3 m 1.040.000,-tól

Összeállítások típusai:

Laposszélű rozsdamentes mosogató a munkalapba süllyesztve. A nyitott polcos elem LED világítással a modern konyha része

A  „CUTLERY BOX” egy rozsdamentes anyagból készült evőeszköz 

tároló, csúszásgátló alátéttel, mely biztosítja a rendet a fiókban.

Színek, munkalapok és dekorok a 64-67 oldalon, a fogantyúk a 68.-69. oldalakon 

találhatóak.
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A nyitott polcrészek 

a pasztellszínekkel 

kellemes hangulatot 

árasztanak
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JOHANA
JOHANA konyha – a formatervezés és elegancia az 50-es évekre tekint vissza. 

Az ajtóélek lekerekített formája felkelltette a tervezők érdeklődését, így újra 

az előtérbe került ez a stílus. Ez a kombináció ízlésesen képes szétválasztani 

az egyes elemeket a konyhában. A pasztellszínek a nyitott polcszerkezetekkel 

kombinálva kellemes otthonos hangulatot árasztanak.

Ajtó előlapok
LK005 – Zöldes matt, polcok: Természetes tölgy

Munkalap 38 mm
Postforming Granit Karnak szürke

Fogantyúk
Csiszolt nikkel

ajtólapok

TENGERKÉK 
matt

ZÖLDES  
matt

BLANKYT  KÉK
 matt

ZÖLDESKÉK
matt

SZÜRKÉSKÉK
 matt

BÉZSSZÜRKE 
CAPUCINO matt

PEARLWEIS - 
ELEFÁNT CSONT 
matt

SIGNALWEIS - 
FEHÉR matt

sarok 3 + 1,8 m 735.000,-tól sziget 3 + 1,2 m 818.000,-tólfali 3 m 659.000,-tól

Összeállítások típusai:

A konyhasziget egy modern és kedvelt megoldás. A munkalappal elfedheti a szekrény oldalát. Fogantyú  U-14167 a LK005 ajtólapokon  - JOHANA.

Színek, munkalapok és dekorok a 64-67 oldalon, a fogantyúk a 68.-69. oldalakon 

találhatóak.
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Az üvegfal könnyen 

tisztántartható és 

dekoratív
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ANTRACIT SZÜRKE
szupermatt

PORSZÜRKE
matt

RAMKA
RAMKA konyhánknak egyedi megjelenése és stílusa van. 

Keretes kinézetét két különböző vastagságú ( 10-18 mm) kiváló minőségű 

ABS élzárással levédett lamináltból gyártották. A keretes és sima felület 

kombinációja igényes megjelenést mutat a modern és elegáns háztartásban.

Ez a megjelenés egy klasszikus stílus, amely soha nem megy ki a divatból. 

Ajtó lapok
LK007 – Lamino  Bézsszürke tölgy

LK007 – MDF NCS szürkésfekete  5%-szupermatt

Munkalap 12 + 18 mm
Rockstone „Jasmin White“

Fogantyúk
Alumínium

keretes ajtólapok sima ajtólapok sima ajtolapok

TÖLGY
 SZÜRKÉS-BÉZS

ANTRACIT 
matt

SÁRGA
 mattKOPTATOTT FA

FEKETE 
matt

PEARLWEIS 
-ELEFÁNT CSONT
mattFINELINE  KRÉM

BÉZSSZÜRKE 
CAPUCINO matt

FEKETE 
szupermatt

SZÜRKÉS FEKETE 
szupermatt

sarok 3 + 1,8 m 735.000,-tól szigetes 3 + 1,2 m 818.000,-tólfali 3 m 659.000,-tól

Összeállítások típusai:

 A fentről süllyesztett gránit mosogató összehangolható a munkalap színével. Az ajtó 5db. lamináltból van összeragasztva (LK007). A munkafelületet célszerű megvilágítani- LED világítás elhelyezése.

Színek, munkalapok és dekorok a 64-67 oldalon, a fogantyúk a 68.-69. oldalakon 

találhatóak.
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bátran 

kombinálhatja a 

színeket
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STYLE
STYLE konyha színt és hangulatot visz otthonába. Az ajtókba mart finom 

minta egyaránt lehet klasszikus és modern is. A mintázat finoman lágyítja az 

egyhangú felületet és színességével feldobja konyháját. 

A STYLE előlapokat bármely kínálatunkban szereplő konyhánkhoz 

kombinálhatja. Az ajtók mart MDF lapokból készülnek, több rétegű lakkozással 

felületkezelve.

Ajtó lapok
LK004 – Pearlweis - elefánt csont 70% selyemfényű

LK004 – Sárga matt

Munkalap  20 + 18 mm
Mramotec: Breccia Aurora

Fogantyúk
Csiszolt nikkel

sima ajtólapok

SIGNALWEIS - 
FEHÉR selyemfény

SÁRGA 
 matt

PEARLWEIS - 
ELEFÁNT CSONT 
selyemfény

BÉZSSZÜRKE 
CAPUCINO 
selyemfény

LIME 
matt

NARANCS 
matt

SZIGNÁL VÖRÖS
selyemfény

sarok 3 + 1,8 m 735.000,-tól szigetes 3 + 1,2 m 818.000,-

tól

fali 3 m 659.000,-tól

Összeállítások típusai:

Az ajtó üveglapok alumínium keretben 

AVENTOS HF BLUM felnyílórendszer segítségével 

harmonikaszerűen nyílnak fel.

Ajtók LK002 kivitelben.

Fogantyú  U-606  szálcsiszolt nikkel a LK004 - STYLE ajtókon.

Színek, munkalapok és dekorok a 64-67 oldalon, a fogantyúk a 68.-69. oldalakon 

találhatóak.
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a kerámia 

28



RETRO
RETRO konyhánk a marással dekorált előlapjaival mindenkit magával ragad. 

Bő színválaszték közül válogathat, a matt fehértől egészen a matt szürkéskék 

színárnyalatig. 

Az üvegbetétes felső szekrények és a kerámia mosogató visszaidézik a régi 

idők hangulatát, azonban segít megkülönböztetni ezt a konyhát a modernebb 

társaitól. 

Ajtó lapok
LK008 – Lak: barna / matt

Munkalap 12 + 18 mm
Rockstone „Shining Grey“

Fogantyúk
Antik-ezüst

ajtólapok

ZÖLDES
 matt

BARNA 
matt

SZÜRKÉSKÉK 
matt

BÉZSSZÜRKE - 
CAPUCINO matt

PEARLWEIS 
-ELEFÁNT CSONT 
matt

SIGNALWEIS FEHÉR 
matt

sarok  3 + 1,8 m 735.000,-tól szigetes 3 + 1,2 m 818.000,-tólfali 3 m 659.000,-tól

Összeállítások típusai:

A kerámia mosogató kínálatunkat a 95. oldalon találja Fogantyú  U-12024  antik ezüst az LK008 -  RETRO ajtókon. Fogantyú -gomb U-12225 antik -ezüst az ajtókon.

Színek, munkalapok és dekorok a 64-67 oldalon, a fogantyúk a 68.-69. oldalakon 

találhatóak.
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bátran 

válassza a 

nyitott polcos 

elemeket

30



PROFIL
A PROFIL konyha sikeresen és egyértelműen ötvözi a hagyományt a jelen 

modern stílusával. Az ajtólapok, a mart padló felületéhez hasonló kialakítást 

kaptak és ezáltal a szélein megjelenő keretesség mintha a régi stílusú konyhák 

betétes előlapjait utánozná. A konyha hangulata visszavisz a klasszikus 

konyhák stílusához, azonban a modern megoldásokkal egybevegyítve üde 

összhangot képez. A nyitott elemek és a modern megjelenés hozzájárul 

otthona hangulatának fokozásához, továbbá praktikusságot visz konyhájába, 

hogy könnyebben elérhesse amire szüksége van.

Ajtó lapok
LK006 – NCS: Zöldes / matt, polcok: Természetes tölgy

Munkalap  38 mm
Természetes Hamilton Tölgy

Fogantyúk
Antik-ezüst

ZÖLDESKÉK
matt

sarok 3 + 1,8 m 735.000,-tól szigetes 3 + 1,2 m 818.000,-tólfali 3 m 659.000,-tól

ajtólapok

ZÖLDES 
matt

SZÜRKÉSKÉK 
matt

BÉZSSZÜRKE - 
CAPUCINO matt

PEARLWEIS - 
ELEFÁNT CSONT 
matt

SIGNALWEIS-FEHÉR 
matt

Összeállítások típusai:

A rozsdamentes mosogatótálcát a PROFIL konyhába is ajánljuk. A sarokszekrénybe gond nélkül beszerelhető a FLYMOON rendszer. Fogantyú  U-12131 antik ezüst fogantyú a LK006- PROFIL ajtókon.

Színek, munkalapok és dekorok a 64-67 oldalon, a fogantyúk a 68.-69. oldalakon 

találhatóak.
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a Rockstone 

munkalapba alulról 

ragasztott gránit 

mosogató.
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ROMANA
A ROMANA konyhánk a letisztult és egyszerű kialakításával nagyszüleink 

konyhájának hangulatát idézi. 

A felfelé nyíló ajtók masszív tölgyfából készülnek, melynek felületét olajos 

viasszal, vagy matt lakk réteggel vonjuk be. 

Egyes kiegészítők tovább erősítik a vidékies retro stílus hangulatát. 

A ROMANA konyha modern megoldásainak köszönhetően (emelt 

sütőszekrény, modern nyitási megoldások, felfelé nyíló felső szekrényajtók) a 

modern konyhák kedvelői is megtalálják, amit keresnek. 

Ez egy klasszikus konyha, melyet mindenki kedvel.

Ajtó lapok
LK009 – Pearlweis - Elefánt csont  matt

Munkalap  12 + 18 mm
Rockstone „Terra“

Fogantyúk
Antik -sárgaréz

atólapok

ZÖLDES
 matt

BARNA
 matt

SZÜRKÉSKÉK 
mattGRAFITT  TÖLGY

TERMÉSZETES 
TÖLGY

sarok  3 + 1,8 m 1.178.000,-tól szigetes   3 + 1,2 m 1.200.000,-tólfali 3 m 970.000,-tól

PEARLWEIS - 
ELEFÁNT CSONT 
matt

Összeállítások típusai:

A hagyományos ajtólapok a fej fölé nyitódnak.
A sarok profilba épített LED világítással könnyen 

megvilágítható az egész munkaterület. Fogantyú  U-14083 a LK009 - ROMANA ajtókon.

Színek, munkalapok és dekorok a 64-67 oldalon, a fogantyúk a 68.-69. oldalakon 

találhatóak.
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az U-421 bronz fogantyú  

kihangsúlyozza a retro 

stílust.
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ROMANETA
Szeretne olyan konyhát, amely ellentmond az új irányoknak és trendeknek? 

Romaneta egy jó választás. A kazettás előlapok természetes tölgyből 

készülnek, felületkezelésük két féle módon történhet, olajviasszal ápolva, vagy 

matt lakkal fújva. Az ötletes díszítő elemek, mint a faragott díszléc zárófejjel a 

végén, megragadja a figyelmet. 

Ajtó lapok
LK010 – Zöldes matt

Munkalap 12 + 18 mm
Rockstone „Custard krém“

Fogantyúk
Antik- sárgaréz

ajtólapok

ZÖLDES 
matt

BARNA 
 matt

SZÜRKÉSKÉK 
mattGRAFIT TÖLGY

TERMÉSZETES 
TÖLGY

PEARLWEIS - 
ELEFÁNT CSONT 
matt

sarok 3 + 1,8 m 1.178.000,-tól szget  3 + 1,2 m 1.200.000,-tólfali 3 m 970.000,-tól

Összeállítások típusai:

A kerámia mosogatók teljes választéka a 94.-95. oldalon található.
A kihúzható, fonott kosaraknak fontos szerep jut ennél a 

konyhasorozatnál. A  retro konyhai gépek, modern tudással.

Színek, munkalapok és dekorok a 64-67 oldalon, a fogantyúk a 68.-69. oldalakon 

találhatóak.
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A beépített 

polcos elemek 

színtben vannak 

az ajtólapokkal
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COLOR CONCEPT
A COLOR CONCEPT egyedi akár csak Te! Ez egy színes összeállítás azoknak, akik 

vállalják az egyediséget és a merész színeket. 

 Ebből a sorozatból kiválasztott szín, a stílusodhoz és egyéniségedhez 

megfelelő megjelenést kap. Minden felmerülő kérdéssel forduljon hozzánk 

bizalommal. 

Ajtó lapok
LK001 – Pearlweis - Elefánt csont matt

LK001 – Sárga matt

LK001 – Lime matt

LK001 – Narancs matt

LK001 – Zöldeskék matt

LK001 – Szürkéskék  matt

Munkalap 12 + 18 mm
Rockstone: Custard krém

Fogantyúk
Matt króm

ajtólapok

SÁRGA 
matt

LIME 
matt

ZÖLDESKÉK
matt

NARANCS 
matt

SZÜRKÉSKÉK 
matt

ALPESI  FEHÉR 
Fényes

ALABASTROM 
Fényes FEKETE  fényes

SZÁLCSISZOLT 
ALUMÍNIUM

PEARLWEIS - 
ELEFÁNT CSONT
matt

SIGNALWEIS - 
FEHÉR matt

sarok 3 + 1,8 m 740.000,-tól sziget  3 + 1,2 m 787.000,-tólfali 3 m 625.000,-tól

Összeállítások típusai:

Color Concept - pasztelsárga színben. Color Concept - matt lime színben. Color Concept kékeszöld matt. Color Concept matt szürkéskék.

Színek, munkalapok és dekorok a 64-67 oldalon, a fogantyúk a 68.-69. oldalakon 

találhatóak.
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A felső szekrények 

a BLUM Tip-on 

rendszerrel nyitódnak.
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FLORA
A FLORA konyhánk egy igazán sokszínű alkotás. A természetes fa hatás és az 

egyedi, változatos színek csodás összhangja jelenik meg ebben a termékben. 

Variálhatod a színeket az egyéniségednek megfelelően csak úgy, mint a 

COLOR CONCEPT konyhánknál. A munkalap otpikailag azt a hatást kelti, 

hogy lebeg a szekrény felett, ezzel kölcsönözve még egyedibb megjelenést. 

A nyitott polcrészek és a megfelelően választott fogantyúk összehangolják a 

megjelenést és egy egységet alkotnak. 

Ajtó lapok
LK001 – Laminált SHERWOOD-Kensington Park

LK001 – Lakk NCS – Sárga/matt

Munkalap 12 + 18 mm
Rockstone Glacier White

Fogantyúk
Fekete (U-S320B)

sarok  3 + 1,8 m 740.000,-tól szgetes  3 + 1,2 m 787.000,-tólfali 3 m 625.000,-tól

Összeállítások típusai:

 Munkapult a levegőben. Az optikai hatás lenyűgöző. A rozsdamentes mosogató a Rockstone munkalap alá ragasztva.
A nyitott polcrészek az ajtókkal egy szintben vannak, 

Harmonikus megjelenés.

Színek, munkalapok és dekorok a 64-67 oldalon, a fogantyúk a 68.-69. oldalakon 

találhatóak.

korpusz ajtólapok

GYÖNGYHÁZ FEHÉR
ALPESI FEHÉR 
fényes

BÉZSSZÜRKE 
TÖLGY

VANILIA
ALABASTROM 
fényes EFFRA - PEMBROKE

GRAFIT  FEKETE
FEKETE
fényes

SHERWOOD - KEN-
SINGTON PARK

GYÖNGYHÁZ 
SZÜRKE  fényes

SHERWOOD - 
SNOWDONIA

SZIGNÁL VÖRÖS
fényes

SÁRGA
 matt

LIME
 matt

NARANCS 
martt
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a burkolat 

megkönnyíti a felület 

tisztántartását

40



ALMA
A letisztult ALMA konyhánk mindazoknak készült, akik az egyszerűbb és 

modernebb vonalakat szeretik. Azoknak, akik nyugodtságot és összhangot 

várnak el a konyhájuktól, ahol szívesen töltenek el időt. 

A letisztultságot tovább erősíti a frontok színével összhangban lévő nyitott 

elemek, illetve a korpusz színével megegyező lebegő polcok is. Az ajtólapok 

a felületkezelésnek és a színének köszönhetően nehezebben gyűjti az 

újnyomokat. 

Ajtó lapok
LK001 – Laminált Porszürke 

Munkalap  20 mm
Mramotec BOTTICINO

Fogantyúk
Fekete (U-S160B)

sarok  3 + 1,8 m 593.000,-tól sziget  3 + 1,2 m 600.000,-tólfal 3 m 470.000,-tól

Összeállítások típusai:

 Szabadon variálható eszköztartó a fiók része. Fekete, fehér vagy ezüst fogantyúk. Felülről süllyesztett rozsdamentes mosogató.

Színek, munkalapok és dekorok a 64-67 oldalon, a fogantyúk a 68.-69. oldalakon 

találhatóak.

korpusz

GYÖGYHÁZ  FEHÉR

VANILIA

GRAFIT  FEKETE

ajtólapok

FENYŐ 
SÖTÉT RUSTIK

EZÜST TÖLGY

VILÁGOS SÁRGA
TÖLGY

SZIGNÁL VÖRÖS
selyemfény

SZIGNÁL VÖRÖS
matt

BLANKYT KÉK
 matt

DIÓ 
SÖTÉTBARNA

TERMÉSZETES 
DIÓ

SÁRGA 
matt

LIME 
matt

NARANCS 
matt

PORSZÜRKE
 matt
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a BLUM AVENTOS 

rendszernek 

köszönhetően az ajtók, 

egymásba nyílóan a fej 

fölé emelkednek

42



BELA
A BELLA egy nem átlagos gyönyörűség! Ez a konyha nem csak a fiatalok 

kedvence és egyszerű megjelenése minden trendet követő konyhába beleillik. 

A fehér szín mellett más színekben is választható. Továbbá felülete lehet matt, 

vagy magasfényű lakkozott is.  Ez a konyha bármelyk otthonba beillik.

Ajtó előlap
LK001 – Laminált Alpesi fehér

Munkalap 38 mm
Postforming lekerekített élekkel FEKETE

Fogantyúk
Fekete műanyag  (U-076B-CE)

sarok 3 + 1,8 m 593.000,-tól szigetes 3 + 1,2 m 600.000,-tólfali 3 m 470.000,-tól

Összeállítások típusai:

A FLYMOON kihúzható funkció megkönnyíti a sarokszekrény kihasználását.
CUTLERY BOX megkönnyíti a konyhai eszközök rendszerezését,

inox kivitel.

A minimalista fogantyú hangsúlyozza a szépséget.

Színek, munkalapok és dekorok a 64-67 oldalon, a fogantyúk a 68.-69. oldalakon 

találhatóak.

korpusz ajtólapok

GYÖNGYHÁZ FEHÉR
ALPESI  FEHÉR 
fényes

BÉZSSZÜRKE 
TÖLGY

VANILIA
ALABASTRROM  
fényesEFFRA - PEMBROKE

GRAFIT   FEKETE
FEKETE 
fényes

SHERWOOD - KEN-
SINGTON PARK

GYÖNGYHÁZ 
SZÜRKE    fényes

SHERWOOD - 
SNOWDONIA

SZIGNÁL VÖRÖS
fényes

NARANCS 
matt

ZÖLDESKÉK 
matt

SZÁLCSISZOLT 
ALUMÍNIUM
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tökéletes 

térkihasználás

Süllyesztett 

Schüco profil (AL)
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GRACE
A GRACE a nyitást megkönnyítendő a korpuszba süllyesztett egyedi 

megoldásával a modern konyhák irányzatát követi és az ehhez ragaszkodók 

szívét dobogtatja meg. Eme sorozat műszaki megoldásai és tervezése lehetővé 

teszi, hogy minden egyes hely kihasználható legyen a konyhában, a talajtól a 

mennyezetig. A korpuszba süllyesztett, „rejtett fogantyú” nem csak fehérben, 

feketében és alumínium színben elérhetőek, hanem színesben is választható. 

A műkő és kerámia munkalapok egyszerűen tisztán tarthatók. Ezzel a stílussal 

otthonába engedheti a modern technológiát.

Ajtó lapok
LK001 – Laminált Piros fényes

LK001 – Laminált gyöngyház szürke fényes

Munkalap 12 + 18 mm
Rockstone Glacier White

Fogantyúk 
Süllyesztett Schüco profil -fekete (AL)

sarok  3 + 1,8 m 1.185.000,-tól szigetes  3 + 1,2 m 1.275.000,-tólfali 3 m 1.040.000,-tól

Összeállítások típusai:

A műkő munkalapra alulról ragasztott mosogató. A DS sorozat sarokkialakítása.
A főzőlap a műkő munkalapba süllyeszthető.

 Színek, munkalapok és dekorok a 64-67 oldalon, a fogantyúk a 68.-69. oldalakon 

találhatóak.

ajtólapok

ALPESI FEHÉR 
fényes

BÉZSSZÜRKE 
CAPUCINO matt

FEKETE
szupermatt

SZÜRKÉS FEKETE
szupermatt

ANTRACIT SZÜRKE
szupermatt

ALABASTROM 
fényes

FEKETE 
fényes

PEARLWEIS 
-ELEFÁNT CSONT 
matt

SIGNALWEIS - 
FEHÉR matt

GYONGYHÁZ 
SZÜRKE -fényes

SZIGNÁL VORÖS 
fényes
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a modern, 

stílusos burkolat 

kiemeli a konyha 

egyéniségét
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CELESTINA
Rusztikusságával rabul ejt. Bájos és egyedi. A pasztel színeknek köszönhetően 

bármely konyhába tökéletesen illik.

Ne félj kombinálni a modern technikát és a régies megjelenést. Együtt 

tökéletes összhangot alkotnak és eleganciát ad minden konyhának. Az 

extravagáns csaptelep és az ajtógombok tökéletes elegye kiemelkedő 

stílusosságot kölcsönöz. Engedje szabadjára kreativitását.

Ajtó előlap
LK006 – SIGNÁLWEIS -fehér matt

Munklap 20 + 18 mm
Mramotec BRECCIA AURORA

Fogantyúk
Antik -ezüst (U-12672)

sarok 3 + 1,8 m 735.000,-tól szigetes  3 + 1,2 m 818.000,-tólfali 3 m 659.000,-tól

Összeállítások típusai:

A LED munkalap világítás megvilágítja kreativitását.
Az elszívó dominanciája vitathatatlan, mégis harmonikusan illik 

az összképbe.

A fi ókokba gond nélkül illenek a PATRIK sorozat 

műanyag kosarai.

Színek, munkalapok és dekorok a 64-67 oldalon, a fogantyúk a 68.-69. oldalakon 

találhatóak.

ZÖLDESKÉK
matt

ajtólapok

ZÖLDES
matt

SZÜRKÉSKÉK 
matt

BÉZSSZÜRKE 
CAPUCINO matt

PEARLWEIS - 
ELEFÁNT CSONT 
matt

SIGNALWEIS - 
FEHÉR matt

47



a szekrény oldalait 

dekorációs lappal 

takarhatod
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MABEL
A retró stílusosban, fi noman mart ajtólapok kiemelkedő megjelenést 

biztosítanak a VIVIAN konyhának. A felső szekrények üvegbetétjei 

romantikussá teszik az egész konyha légkörét.

A sokféle pasztel szín lehetőséget biztosít arra, hogy konyháját tökéletes 

összhangba hozza otthona egyéb helyiségeivel is.

Ajtó előlap
LK001 – Laminált  Sherwood Kensigton park 

LK001 – MDF Porszürke perfekt matt

Munkalap 38 mm
Hamilton tölgy

Fogantyúk
Fogantúnélküli BLUM Tip-On rendszer

sarok 3 + 1,8 m 740.000,-tól szigetes  3 + 1,2 m 787.000,-tólfali 3 m 625.000,-tól

Összeállítások típusai:

Főzőlap a konyhaszigetben és felette egy stílusos elszívó. Kínálatunkban pompás burkolatok közül is választhat. A kihúzható JESSY csaptelep tökéletes választás.

Színek, munkalapok és dekorok a 64-67 oldalon, a fogantyúk a 68.-69. oldalakon 

találhatóak.

korpusz ajtólapok

GYÖNGYHÁZ FEHÉR
ALPESI FEHÉR
fényesBÉZSSZÜRKE TÖLGY

VANILIA
ALABASTROM 
fényesEFFRA - PEMBROKE

GRAFIT FEKETE

FEKETE
fényes

SHERWOOD -
 KENSINGTON PARK

GYÖNGYHÁZ 
SZÜRKE -fényes

SHERWOOD - 
SNOWDONIA

SZIGNÁL VÖRÖS
fényes

ANTRACIT 
matt

PORSZÜKE
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a stílusos marás a 

nagy felületeken is 

jól mutat
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VIVIAN
A retró stílusosban, finoman mart ajtólapok kiemelkedő megjelenést 

biztosítanak a VIVIAN konyhának. A felső szekrények üvegbetétjei 

romantikussá teszik az egész konyha légkörét. A sokféle pasztel szín 

lehetőséget biztosít arra, hogy konyháját tökéletes összhangba hozza otthona 

egyéb helyiségeivel is. 

Ajtó lapok
LK008 – Finom Retro mart,  RAL 1013 elefánt csont  matt színben

Munkalap 38 mm
Természetes Nebraszkai Tölgy

Fogantyúk
Antik- sárgaréz  (U-33510163)

sarok  3 + 1,8 m 735.000,-tól szigetes 3 + 1,2 m 818.000,-tólfali 3 m 659.000,-tól

Összeállítások típusai:

A sarok LED világítás a felső szekrények alá teljes széltében felszerelhetők. Színben passzoló retró stílusú elszívó.
COLORADO fürdőszobai sorozatot  a konyharuhák 

szárítására is használhatja.

Színek, munkalapok és dekorok a 64-67 oldalon, a fogantyúk a 68.-69. oldalakon 

találhatóak.

ajtólapok

ZÖLDES 
matt

BARNA
matt

SZÜRKÉSKÉK 
matt

BÉZSSZÜRKE 
CAPUCINO matt

PEARLWEIS - 
ELEFÁNT CSONT 
matt

SIGNALWEIS - 
FEHÉR matt
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nyitott polcok beton 

hatású keretbe süllyesztve
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LAURA
A LAURA konyha azoknak készült, akik a modern anyagokat és a modern stílust 

szeretik. Hűvösnek ható beton dekor felületét kiválóan lágyítja a beépített 

modern megoldások számtalan variációja. Ennél a konyánknál a fogantyúk 

az ajtó lapok felső széleibe vannak süllyesztve és a beton színezetet kiválóan 

kombináltuk a fadekor természetességével. Ebben a konyhában kiválóan 

egyesül a technológia a természettel.

Ajtó lapok
LK001 – Laminált Effra Pembroke

LK001 – Laminált  Beton Chicago, sötét szürke

Munkalap 38 mm
Postforming Szálcsiszolt alumínium

Fogantyúk
alumínium profl  U-UKW10B

sarok  3 + 1,8 m 740.000,-tól szigetes 3 + 1,2 m 787.000,-tólfali 3 m 625.000,-tól

Összeállítások típusai:

A lehajtható csaptelep lehetővé teszi az ablak nyitását. A felső szekrénybe építhető elszívó. Lásd az 59. oldalon. Az integrált kosarak segítik a szelektív hulladékgyűjtést.

Színek, munkalapok és dekorok a 64-67 oldalon, a fogantyúk a 68.-69. oldalakon 

találhatóak.

korpusz ajtólapok

GYÖNGYHÁZ FEHÉR
ALPESI FEHÉR 
fényes

BÉZSSZÜRKE
 TÖLGY

VANILIA
ALABASTROM 
fényes

BETON CHICAGO 
SÖTÉTSZÜRKE

EFFRA - PEMBROKE

GRAFIT FEKETE
FEKETE 
fényes

SHERWOOD - KEN-
SINGTON PARK

GYÖNGYHÁZ 
SZÜRKE  fényes

SHERWOOD - 
SNOWDONIA

SZIGNÁL VÖRÖS
fényes
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a nyitott polcrészek 

egy síkban vannak 

az ajtó frontokkal
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JUNO
A JUNO egy egyszerű, egyedi stílusú konyha. A kellemes fa mintázatú korpuszt 

feldobhatja szálcsiszolt alumínium frontokkal és elemekkel, valamint a teljesen 

nyitott polcos részke modernebbé és lazábbá teszik a konyhát. Variálható több 

színnel is. A felső szekrények ajtajai rendelhetők fogantyú nélküli változatban 

is, amely még varázslatosabbá teszi. Modern konyha egyike, amely kiváló 

minőséget nyújt elfogadóható áron.

Ajtó lapok
LK001 – Laminált  Tölgy világos -sárga

LK001 – Laminált Szálcsiszolt aluínium

Munkalap  38 mm
Postforming lekerekített élekkel FEKETE

Fogantyúk
Antik -sárgaréz (U-33510163)

sarok  3 + 1,8 m 593.000,-tól szigetes 3 + 1,2 m 600.000,-tólfali 3 m 470.000,-tól

Összeállítások típusai:

A felső szekrények rendelhetők magasított elemekkel is.

A páraelszívó a szekrény alá is építhető.

A polcos részek szelősebbé teszik a konyhát.

Színek, munkalapok és dekorok a 64-67 oldalon, a fogantyúk a 68.-69. oldalakon 

találhatóak.

korpusz

FEHÉR GYÖNGY

VANILIA

GRAFIT FEKETE

ajtólapok

FENYŐ  
SÖTÉT  RUSTIC

EZÜST TÖLGY

VILÁGOS SÁRGA 
TÖLGY

SZIGNÁL VÖRÖS
selyemfényű

SZIGNÁL VÖRÖS 
matt

BLANKYT KÉK
 matt

DIÓ 
SÖTÉT BARNA

DIÓ TERMÉSZETES

SÁRGA 
matt

 LIME
 matt

NARANCS 
matt

SZÁLCSISZOLT 
ALUMÍNIUM
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szürke műanyag 

fogantyú kiegészíti a 

modern konyhát
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EVA
Az EVA konyha egyszerű, mégis ízléses és elérhető árával mindenki 

számára elhozza a minőséget és a SAPHO luxus érzetét. Kellemes színeivel, 

harmonikus vonalvezetésével minden elképzelésbe beilleszthető. A tölgy-

fehér kombináció a legnépszerűbbek közé tartozik, mivel ez a kombináció 

melegséget és tisztaságot sugároz. Antracit színű munkalapot is választhat, sőt 

a munkalap színével megegyező színű hátfalat is választhat.

Ajto lapok
LK001 – Laminált Prémium fehér

LK001 – Laminált természetes tölgy

Munkalap 38 mm
Hamilton természetes tölgy

Hátlap: Nebraszkai tölgy 9mm

Fogantyúk
Szürke műanyag

korpusz ajtólapok munkalap

GYÖNGYHÁZ FEHÉR PRÉMIUM FEHÉR

 TÖLGY
 TERMÉSZETES

sarok 3 + 1,8 m 550.000,-tól szigetes 3 + 1,2 m 590.000,-tólfali  3 m 450.000,-tól

Összeállítások típusai:

Az ezüst, műanyag fogantyú kiegészíti a modern konyhát.
A rozsdamentes mosogató az olcsóbb kategóriába is 

kívánatos megoldás. Postforming lekerekített szélű munkalap 38mm vastagsággal.

Színek, munkalapok és dekorok a 64-67 oldalon, a fogantyúk a 68.-69. oldalakon 

találhatóak.

MARIANA  KŐ
ANTRACIT

NEBRASZKAI TÖLGY
TERMÉSZETES
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HASZNOS ÖTLETEK A KONYHASZIGET MEGOLDÁSÁHOZ

A vásárlóknak gyakran okoz gondot a konyhaszigetben elhelyezett főzőlap fölé elhelyezett páraelszívó megtervezése és a 

megfelelő termék kiválasztása. Ebben szeretnék segítséget nyújtani többféle megoldással, kiemelkedő minőségben. 

BELLE – a csillár stílusú elszívó

Elegáns és extravagáns kinézete első látásra magával ragadja a 

szemlélőt. Lámpabúrára emlékeztető, dupla szirom szerű elszívó 

testét egy elegáns üvegpanel borítja, melyben hajszálvékony elszívó 

nyílások vannak integrálva. Az energiatakarékos LED világításnak 

köszönhetően, mely az üvegpanel külső szélein fut, gazdaságosan 

és tökéletesen megvilágítja a főzőfelületet.

A BELLE elszívóba integrálható UP and DOWN funkció építhető, 

melynek köszönhetően gyerekjáték a magasság beállítása akár főzés 

közben is.

Az elszívó a szénszűrős megoldásának köszönhetően az elszívott 

levegőt megtisztítva, újra a légtérbe engedi. 

Az AIRLINE csomag tartozékai lehetővé teszik, hogy kivezetés nélkül 

is használható legyen, így nem szükséges az elszívó kivezetése.

Ez az elszívó a főzőlapról, egy érintéssel vezérelhető.

Garancia 5 év.

Csak rendelésre kapható. 

FABULA -beépített elszívó 

A főzőlap mögé, a pultba süllyeszthető elszívó. 

Bekapcsolás után a pultból előtűnő elszívótest automatikusan 

működésbe lép,  ez által szabadítja meg konyháját a főzés 

közben keletkezett kellemetlen szagoktól. 

Igazán különleges megoldás, mely szemet gyönyörködtető 

mechanizmusával mindenkit lenyűgöz. 

A zsírszűrő betétek egy elegáns üveglap mögé vannak rejtve, 

így az elszívó takarítása gyerekjáték.

A FABULA elszívó különleges funkciói közé kiemelten 

tartozik a 24 órás szellőztető funkció, mely biztosítja a 

folyamatosszellőztetést, ha Ön úgy kívánja. Továbbá jelzi, ha a 

szűrők cserére szorulnak.  

 Garancia 5 év.

GALILEO – a munkalapba integrált elszívó

Szinte láthatatlan és ez által nem akadályozza a főzésben. 

Ez az elszívó a szagok keletkezési helyénél lép akcióba ezáltal válik 

igazán hatékonnyá. Ez a megoldás mind szigetes, mind klasszikus 

konyháknál alkalmazható, hiszen szinte bárhova integrálható. 

Beszerelhető szabadba kivezetéssel, illetve szénszűrővel 

alkalmazva kivezetés nélkül is.

Az elszívás a főzőlap segítségével érintésvezérléssel működik. 

Elegáns fémrácsos kivitelben készül, így a forró edények tárolása is 

megoldott lehet. A szűrők mosogatógépben is moshatók.
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HAEVEN beépíthető elszívó

A mennyezetbe építhető elszívó a főzési terület fölött maximális 

teret biztosít, így nem akadályozva a helykihasználást. A tökéletes 

tervezésnek köszönhetően a kialakított nyílásain hatékonyan szívja 

el a keletkezett szagokat és a párát.

 Ezen elszívónk az új EVO technológiával van felszerelve, mely nem 

csak a működését teszi kimondottam csendessé, de álmennyezetbe 

építve a magassága is variálható. Távirányítással is működtethető, 

azonban ha Ön úgy kívánja, akkor a főzőlapba is gond nélkül 

integrálható a vezérlése. A beépített  4 darab LED spot lámpa 

világításnak köszönhetően megvilágítja az egész főzőterületet.

Garancia 5 év 

THEA ISOLA - retro stílus a sziget felett 

Időtlen elegancia a modern technológia és a vintage 

összhangjában. a LED szalagos megvilágításnak 

köszönhetően a munkafelület tökéletes 

megvilágításban tündököl. Az alsó díszítő keret 

összehangolható a konyhabútor színvilágával.

A képen kivezetés nélküli konstrukcióban látható, 

azonban kivezetéssel is könnyen megoldható. 

Kivezetéses telepítésnél a teleszkópos kémény 

megvásárlása válik szükségessé

Garancia 5 év.

Azoknak, akik a modern konyhában az elszívók 

kiválasztásában is a zavartalan letisztult vonalakat 

követik.

IN-LIGHT – a modern megoldásaink egyike

Figyelemfelkeltő lekerekített sarkaival és a bútorral 

egyszintbe kerülő felületével igazán figyelem 

felkeltő megoldás azok számára, akik a modern 

megoldásokat kedvelik.

A szűrők teljes mértékben elfedik a motort, 

így tompítják a keletkező zajt. a Hagyományos 

világítótesteket felváltották a LED megoldások, mely 

az elszívó felületén teljes mértékben körbe futva 

helyezkednek el, így adva tökéletes megvilágítást 

a munkaterületnek. Az elszívó kerületén körben 

kialakított nyílások szolgálnak az elszívásra, mely 

magasabb fokozaton képes nagyobb területről 

is hatékonyan elszívni a keletkezett gőzöket és 

szagokat. Ez nagy előny azon elszívóknál, ahol 

nem fedjük le a teljes főzőfelületet. Rendelhető 

távirányítással is, vagy a FABER indukciós főzőlapba 

vezeték nélküli vezérléssel integrálható, így a két 

egységet egy helyről is vezérelheti.

Garancia 5 év.

Beépített páraelszívók
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Mosogatók alulról való beépítése 

Az alulról történő beépítésre alkalmas mosogatók fa, műkő vagy márvány munkalaphoz is 

választhatók. A ilyen módon történő beépítés  sima zavartalan összefüggő felületet biztosít. 

Azáltal, hogy alulról történik a az beépítés, mosogató széle nem emelkedik ki a munkalapból, így a 

szennyeződések nem telepednek meg, tisztántartása egyszerűbb. A képen a FRANKE KNG110-62 Onyx 

beépített mosogató látható egy betonszürke színű ROCKSTONE munkalapba építve. 

Síkba beépített mosogató

Ez a megoldás a mosogató beépítésére hasonló, mint a felülről beépített 

mosogatóknál azzal a különbséggel, hogy a mosogatótálca szélei szintbe 

kerülnek a munkalappal, nincs szintbéli különbség.

Hogy ez kivitelezhető legyen, szükséges a munkalapba belemarni a mosogató 

széleit befogadó hornyokat, melyek a mosogató beépítése után láthatatlanok 

lesznek. Ez a beépítési mód választható a műkő, a technikai márvány és a gránit 

munkalapokhoz is. 

A képen látható egy újdonság a FRANKE gyártótól. A BOX CENTER dupla 

mosogató számos extra konyhai kiegészítőt is kínál, tárolásra- szárításra, 

amelyeket oda helyezünk ahol legjobban szükségünk van rá.

Okos ötletek a mosogató beépítésére

A mosogatót egy műkő 

munkalapba szeretnénk 

beépíteni számolnunk kell a 

színek eltérésével az anyagok 

között. Igyekeznünk kell minél 

jobban összehangolni a színeket, 

vagy egymással kontrasztban aló 

színeket választani. 

A képen a FRANKESID 160/2 

fehér mosogató látható egy 

fekete színű, természetes kő 

munkalapba építve.

Hulladékgyűjtés

Manapság a környezettudatos háztartás gondol a hulladék szelektíven történő 

gyűjtésére, így a konyha tervezésekor nem hagyhatjuk figyelmen kívül a 

szelektív hulladéktárolók beszerzését. A legpraktikusabb és a legstílusosabb 

megoldás a fiók ajtajára rögzített szemetesek. A hulladékgyűjtő a fiók 

oldalaihoz van rögzítve, így a fiók nyitásakor a szemetesek automatikusan 

nyílnak. Ezt a megoldást a 450, 500 és a 

600mm széles szekrényekbe is belehet 

szerelni. A különálló kosarakat kérheti 

2, 3 vagy 4 darabos kivitelben is. Igény 

esetén a tárolók tetejét lehetőség van 

aktív- szén szűrővel kiegészíteni, amely 

megakadályozz a szagok kiáramlását. A 

képen a FRANKE márka GARBO családja 

látható.
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A fiókok szerkezetét akár nappali bútorokban is fel lehet használni. 

A képen fekete és előlapok színével megegyező kombináció látható.

Az összefüggő felület megtartása érdekében a fiókokat belső rejtett fiókkal 

is ki lehet egészíteni. A képen selyemfehér színben látható.

Ha gardróban szeretnék használni a fiók szerkezetet lehetséges az 

oldalakat üvegbetéttel is elkészíteni. A képen fekete ill. üveg oldalak 

kombinációját látják.

BLUM TANDEMBOKX antaro fiókos rendszer

A fiók fémszerkezetének köszönhetően könnyen hozzáférhetünk a fiók hátsó részéhez is. Az oldalak kérhetők igazi fa, vagy üveg betéttel is. A szerkezet teherbírása akár 30-tól 65 kg is 

terjedhet. Kérhető fehér szürke vagy fekete színben is. A Blum szerkezet könnyű és egyszerű használatot biztosít.

A Blum Tip-on mechanikus nyitás: Az előlap nyomására a fiók kinyitódik 

és gyenge nyomással záródik.

A BLUM tip-on BLUMOTION mechanikus nyitási rendszer rozsdamentes 

vasalatokkal készül ezért ideális választás fürdőszobai szekrényekhez is.

BLUM Tip- On BLUMOTION mechanikus 

fogantyúnélküli rendszer

A fogantyú nélküli előlapok akár térdel is könnyen kinyithatók.

BLUM AVENTOS elektromos nyitási rendszer felfelé nyíló ajtókhoz.

Kézzel, lábbal és térddel. 

Ilyen egyszerű BLUM 

SERVO-DRIVE használata.

SERVO DRIVE fogantyúnélküli elektromos rendszer.

A legkényelmesebb nyitásmódok közé tartozik. 

A SAPHO a konyháinál a felsőszekrényekhez az AVENTOS 

fémből készült szerkezetét használja, az alsó fiókoknál és 

szekrényeknél a TANDENBOX Antaro  rendszert építi be. Ez a 

rendszer a mosogatógép, hűtőszekrény és fagyasztó nyitásához 

is alkalmazható. Minden szekrényajtó és fiók gyenge érintésre 

nyitódik.  Az ajtókat és fiókokat gyenge nyomással csukhatjuk. 

Áramszünet esetén a rendszer kézzel is gond nélkül nyitható.
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Ajtólapok és dekorok típusai

Fogantyú: U-606*

Fogantyú:10084*

Fogantyú: U-14167* Fogantyú: U-12131*

LK001
Felület: sima

Alaanyag: laminált vagy lakkozott  MDF (64-65 old.)

Sorozatok:  ELSA, ERIKA, ERNA, EMMA, ELISABETH, ALMA, BELA, 

MABEL, JUNO, LAURA, GRACE, EVA

LK004
Felület: finoman mart

Alapanyag: lakkozott  MDF – matt, 70% szelyemfény(65 old.)

Sorozat: STYLE

LK005
Felület: kerekített ajtó élek

Alapanyag: lakkozott MDF ( 65.old.)

Sorozat: JOHANA

LK006
Felület: mart padló felület

Alapanyag: lakkozott  MDF  - mat (65.old)

Sorozat: PROFIL, CELESTINA

LK002
Felület: Alu keret, tejüveghatású plexibetét

Alapanyag: alumínium profil natúr elox

Sorozatok: egyedi kérésre

LK003
Felület: Alu keret, üvegbetét

Alpanyag: alumínium profil antracit elox fényes

Sorozat: egyedi kérésre
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kiegészíttók a sorozatokhoz: ROMANA a ROMANETA

Fogantyú: U-12920* Fogantyú: U-12673*

Fogantyú: U-12024*Fogantyú: U-12185*Fogantyú: U-421*

Felület: Sima 

üvegbetét

Felület: 

 sima üvegbetét 

keretben

1. FARAGOTT OLDAL DÍSZLÉC
természetes tölgy + lakkozás

2. FELSŐ  KORONA DÍSZLÉC
természetes tölgy+ lakkozott

3. ALSÓ KORONA DÍSZLÉC
természetes tölgy+ lakkozott

* Fogantyúk a  68–69 oldalon találhatók.

LK007
Felület: keretes betéttel,  üvegbetéttel is

Alapanyag: laminált 18mm + betét laminált 10 mm (64.old)

Sorozat: RAMKA

LK009
Felület: keretes betéttel,  üvegbetéttel is

Alapa: természetes tölgy lakkozott - matt ( 65.old)

Sorozat: ROMANA

LK010
Felület: kazettás előlap, üvegbetéttel is

Alapanyag: természetes tölgy lakkozott - mat (65.old)

Sorozat: ROMANETA

LK008
Felület: retro stílusú mart felület, üvegbetéttel is

Alapanyag: lakkozott  MDF  - matt, 70% selyemfény (65.old)

Sorozat: RETRO, VIVIAN
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DEKOR SZÍNEK ÉS FIÓK ELŐLAPOK

GYÖNGYHÁZ FEHÉR VANILIA GRAFIT FEKETE

EFFRA - PEMBROKE

SHERWOOD  
- SNOWDONIA

SZÁLCSISZOLT 
ALUMÍNIUM

ALPPESI FEHÉR
SHERWOOD  
- KENSINGTON PARK

BÉZSSZÜRKE TÖLGY

FINELINE KRÉM

ALABASTROM FEHÉR

TERMÉSZETES HALIFAX 
TÖLGYBARNA

SZIGNÁL VÖRÖS 
FÉNYES

GYÖNGYHÁZ SZÜRKE
FÉNYES

FEKETE FÉNYES 

ALPESI FEHÉR
FÉNYES

ALABASTROM 
FÉNYES

FENYŐ 
SÖTÉT RUSTIK

VILÁGOS TÖLGY

EZÜST TÖLGY

TERMÉSZETES TÖLGY
DIÓ 
SÖTÉT BARNA

TERMÉSZETES DIÓ

PORSZÜRKE 

FEKETE MATT

SÁRGA  FÉNYES

PRÉMIUM FEHÉR LIME ZÖLD
ANTRACIT 
MATT

ÖREG FA

Laminált MDF-ABS élel - lakkozott felület
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DEKOR SZÍNEK ÉS FIÓK ELŐLAPOK

SZIGNÁL VÖRÖS 
70% selyemfényű

SZIGNÁL VÖRÖS 
matt

SZIGNÁL VÖRÖS
magasfényű

TENGER KÉK matt

BLANKYT KÉK matt

BARNA mattZELDES matt

SÁRGA matt

LIME matt

ZÖLDESKÉK mattNARANCS matt

SZÜRKÉSKÉK matt

ALPESI FEHÉR 
selyemfényű

FEKETE
magasfényű

FEKETE
70% selyemfényű

PEARLWEIS 
- ELEFÁNT CSONT 
matt

SIGNALWEIS - FEHÉR
matt

BÉZSSZÜRKE 
- CAPUCINO
matt

ANTRACIT  SZÜRKE
szupermatt

FEKETE 
szupermatt

SZÜRKÉS FEKETE  
szupermatt

SIGNALWEIS - FEHÉR
70% selyemfényű

SIGNALWEIS - FEHÉR 
magasfényű

PEARLWEIS 
- ELEFÁNT CSONT
70% selyemfényű

PEARLWEIS 
- ELEFÁNT CSONT 
magasfényű

BÉZSSZÜRKE
- CAPUCINO  
70% selyemfényű

BÉZSSZÜRKE
- CAPUCINO
 magasfényű

Lakkozott felület
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Munkalapok

PRÉMIUM FEHÉR

FEKETE
GLADSTONE  TÖLGY
HOMOK

TERMÉSZETES HALIFAX  
TÖLGY

OSZTOTT PALA

 ABS élzárás a fa munkalapnál

EGYENES ÉLLEL 38 mm

Alapanyag: laminált fa forgácslap vízálló dekorréteg, 

ABS éllel védve.

SONORA FEHÉR

TERMÉSZETES
 NEBRASKAI TÖLGY

MARIANA KŐ ANTRACIT

LACANO  
VILÁGOS BÉZS

ROZSDÁS ACÉL

SZÍNES PALA

SZÜRKE GRANIT 
KARNAK 

ALUMINIUN
FINOMAN SZÁLCSISZOLT

CHROMIX 
ANTRACIT

FEHÉR BORÓKA SZÜRKE BORÓKA BETON ART

MOCCAKŐZET

TERMÉSZETES
 HAMILTON TÖLGY PORTLAND

TRAVERTIN TIVOLI

POSTFORMING ÉLLEL, 38 mm 

Alapayag: Laminált fa forgácslap vízalló dekorréteggel, lekerekített éllel

Az árak folyométerre értendőek (mélység 60cm)

38

r 3 Postforming

38

BS hrana  1,5
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Munkalapok (megfelelők alulról beépített mosogatók számara )

BASALTO OSCURO

BASALTO BEIGE 

STATE OPIUM BLACK

BASIC CAPUCCINO

HYDRA PLOMO 

HYDRA MOKA STEEL CORTEN

5
32

37

ABS

FLAT

KERAMIA, tl. 5 mm 

Alapanyag: kerámia+ alsó merevító lap ABS 

éllel

FEHÉR MAG/
WHITE

FEKETE MAG/
PRADO ALU GREY

FEKETE MAG/
PRADO AGATE GREY

FEKETE MAG/
PATINA BRONZE

FEKETE MAG/
BLACK

Kompakt  munkalap  FEKETE MAG/BLACK

KOMPAKT 12 mm

Alapanyag: vízálló anyag, alapanyag fekete, fehér, 

vagy szürke színben.

JASMIN WHITE

PLATINA

SHINING GREY

TERRA

CUSTARD KRÉM

MIDNIGHTBONE SÁRGA

MATTERHORN

CONCRETE

MONSOON

GLACIER WHITE (FEHÉR)

RARE ROCK

12
18

"FLAT"

30

12
25

38

r 6FLAT ROUND

ROCKSTONE  12 mm 

Alpanyag: műkő + alsó merevítő lap ABS éllel
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FOGANTYÚK

U-12185
128 mm matt króm 

U-12339
128 mm  csiszolt nikkel 

U-14167
160 mm   csiszolt nikkel 

U-14082
64 mm    csiszolt nikkel 

U-14083
64 mm antik -sárgaréz 

U-12131
96 mm antik-ezüst 

U-12024
96 mm antik-ezüst 

U-12067
Ø 30 mm antik-sárgaréz 

U-12025
Ø 30 mm antik -ezüst 

U-42075
160 mm króm satin 

U-224942
160 mm króm satin 

U-224943
224 mm króm satin 

U-33509512
160 mm matt cink 

33501275
160 mm alumínium 

076B-CE
129 mm fekete műanyag 

076B-BI
129 mm fehér műanyag 

076B-AG
129 mm ezüst műanyag 

U-404
193 mm matt króm 

U-564
264 mm  csiszolt nikkel 

U-565
320 mm  csiszolt nikkel 

U-421
128 mm tm. bronz + kerámia 

10084
160 mm csiszolt fém 

S160C/S160B
160 mm króm / fekete 

S320C/S320B
320 mm króm / fekete 

68



D-103305110
eloxált ezüst alumínium 

D-103305120
eloxált alumínium 

U-UKW10B
296 mm eloxált alumínium 

396 mm eloxált alumínium 

446 mm eloxált alumínium 

496 mm eloxált alumínium 

596 mm eloxált alumínium 

796 mm eloxált alumínium 

896 mm eloxált alumínium 

U-12130
96 mm antik-réz 

U-12673
Ø 33 mm antik-réz 

U-12672
Ø 33 mm antik-ezüst 

U-12920
96 mm antik-réz 

U-35827
128 mm szálcsiszolt nikkel

U-35822
128 mm króm szatén 

U-33586056
160 mm inox 

U-33510163
160 mm antik-réz 

U-603
193 mm szálcsiszolt nikkel 

U-601
130 mm szálcsiszolt nikkel 

U-606
160 mm szálcsiszolt nikkel 

U-306
160 mm fekete 
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Örömmel mutatjuk be Önnek a beépített készülékek széles választékát. A kínálatunkban megtalálható az összes kulcsfontosságú márka, melyeket forgalmazunk. Válogathat 

alapkínálatunkból, kiterjesztett garanciával rendelkező termékekből és prémium márkákból is, amelyek válóra váltják különleges kívánságait. A kínálatunkban nem csak a 

SAPHO  mosogatóit találja, hanem más gyártók különböző dizájnú és alapanyagú termékeit is, illetve a páraelszívók terén is több gyártó termékei közt választhatja ki az Önnek 

megfelelőt.
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GÉPEK ÉS

BERENDEZÉSEK

minden konyha

fűszere
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INOX MOSOGATÓK SAPHO 

GRÁNIT MOSOGATÓK SAPHO 

EPIC furattal  (csaptelepnek)

EP447 44x48x20 cm  

EP487 54x48x20 cm 

furat nélküli

EP428 44x43x20 cm 

EP463 54x43x20 cm  

EP4443 44x43x23 cm 

KIVA csepegtetővel és captelep furattal

EP531L 69x48x20 cm  
EP531R 69x48x20 cm 

EP829L 79x48x20 cm 

EP829R 79x48x20 cm 

ZERO
EP339 44x43x20 cm 

EP386 54x43x20 cm 

65x21x50 cm

kétoldalas kialakítás, 2 

GR6501 fehér

GR6502 bézs

GR6503 szürke

77x18,8x51 cm

kétoldalas kialakítás, 2 

GR1101 fehér

GR1102 bézs

GR1103 szürke

86x18,8x50 cm

kétoldalas kialakítás, 2 

GR1201 fehér

GR1202 bézs

GR1203 szürke

EPIC 
EP2243
az EP4443-al kombinálható

22x43x16 cm 

EP100 
Inox kosár EPIC és ZERO 

mosogatóhoz

25x44x8 cm  

EP200 
Inox kosár EPIC és ZERO 

mosogatóhoz

22x44x10 cm  

Jótállás 8 év

57x18,6x51 cm

egytálcás mosogató, 2 
GR1001 fehér

GR1002 bézs

GR1003 szürke

MODEL56
Konyhamalac

230 V, 380 W, pneumatilus kapcsoló  

Megjegyzés.: 0, 2 - össz. furatok száma (csaptelepnek és leeresztőnek)

felső beépítés alulról beépítés

síkbafelső beépítés

76,5x17,3x53,5 cm

kétoldalas kialakítás, 2 

GR1501 fehér

GR1502 bézs

GR1503 szürke

86x18,8x43,5 cm

kétoldalas kialakítás, 2 

GR1601 fehér

GR1602 bézs

GR1603 szürke

86x18,5x50 cm

kétoldalas kialakítás, 2 

GR7101 fehér

GR7103 szürke

95,8x19,1x53,4 cm

kétoldalas kialakítás, 0 

GR1301 fehér 

GR1302 bézs

GR1303 szürke

105x18,2x56 cm

furatok, 2 

GR1901 fehér

GR1902 bézs

GR1903 szürke
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KERÁMIA MOSOGATÓK

DEVON 
5441
76x53x25,4 cm 

DEVON
5440 
60x53x22 cm

ESSEX
5410
61x45,6x25,4 cm 

ESSEX 
5411
76x45,6x25,4 cm 

ESSEX 
5412
91x45,6x25,4 cm 

YORKSHIRE
5422 
92x47x25,4 cm
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KONYHAPULT VILÁGÍTÁSOK

AUTOMATA FIÓK VILÁGÍTÁSOK FONOTT KOSÁR

ELEKTROMOS CSATLAKOZÓK PULTBA

LED világítás a felső szekrények alá

D-E15120  hossz. 600mm 11W 4000K, vastagság 13 mm  

D-E15121  hossz. 900mm 15W 4000K, vastagság 13 mm  További információk: www.saphokft.hu

Világítás mély fiókokhoz. Világít, ha kihúzzuk, automatikusan kikapcsol, amikor 

betoljuk. A komplett készlet összeállítása: LED  világítás, mágneses kapcsoló,

transzformátor és összekötő kábelek 

HL364 Fiók világítás, 364 mm, 1,44 W 

HL414 Fiók világítás, 414 mm, 1,68 W 

HL464 Fiók világítás, 464 mm, 1,92 W 

HL564 Fiók világítás, 564 mm, 2,40 W  

HL764 Fiók világítás, 764 mm, 3,36 W 

HL006 Transzformátor fiók világításhoz, 6 mini kimenet, 12VDC / 6W 

HL315 Hosszabbító kábel, 0,15 m, mini bemenet, 3 mini kimenet  

D-JIP45 szélesség. 45 cm 
D-JIP60 szélesség. 60 cm 

Sarok profil LED szalagnak  

– a felső szekrények alá történő sarokba szereléshez
Süllyesztett profil LED szalagnak  

– felsőszekrény aljába bemarva szerelhető

Süllyesztett profil 22x6 mm

KL3775-1 1 m 

KL3775-2 2 m 

Sarok profil 45x17 mm

KL6367-1 1 m  
KL6367-2 2 m 

Tejfedél KL6367 profilhoz

KL17091-1 1 m 

KL17091-2 2 m 

Univerzális tejfedél

KL17071-1 1 m 

KL17071-2 2 m 

Profil 30x7 mm

KL4369-1 1m 
KL4369-2 2m 

Tejfedél a 4369  profilhoz

KL00155-1 1m 

KL00155-2 2m 

Profil LED szalagnak  

– a felső szekrény alá szerelt felületre

D-E17000 
Csatlakozó aljzat 3x230V, 16A, ezüst, 

süllyesztett, nyílás mérete 105 mm, 

süllyesztés hossza 280 mm

D-E17001 
Billenő fedeles aljzat 2x 230 V, ezüst.

Beépítési méretek: 108x131 mm.

D-9*370326 
Süllyesztett aljzat Twist 2x230 V, 

rozsdamentes acél,

beépítési átmérő 115 mm

beépítési mélység 40 mm
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KONYHAI FIÓKRENDEZŐK (PVC, FA)

Rendező CUTLERY BOX, inox

tartozéka a csúszásgátló gumi

D-K016.002.007  modul szél.: 450 mm  

D-K016.002.008  modul szél.: 600 mm 

Evőeszköz taroló SCOOP II, ezüst színű

D-103350302  474x216 mm  

D-103350305  474x366 mm  

D-103350308  474x516 mm  

D-103350812  keresztirányú elosztás szett 3 x kicsi, 1 x nagy  

Fiókrendező CUTLERY BOX, pvc

méretre választatható

KA016.006.006  szél.: 400 mm  

KA016.006.007  szél.: 450 mm 

KA016.006.008  szél.: 600 mm 

D-103367890  

Biztonságos fiók  rendező akár 12 tányér részére.

Élelmiszer tárolásra alkalmas  helytakarékos rendezők. Fióktároló a palackok és vágódeszkák részére.Evőeszköz elválasztó készletek 

BLUM ORGA-LINE.

D-103359351  

Fiókba rögzített frissentartó folia biztosítja a fólia ké-

nyelmes vágását.

D-103359350  

Késtartó, akár 9 kés biztonságos tárolására.

Praktikus helytakarékos edény+ fedél tárolók.

A BLUM  ORGA-LINE  

PROGRAM -

a kényelmes és biztonságos 

helytakarékos fiók rendezők 

a különböző konyhai

eszközök tárolására.

Választhat 

kínálatunkból: 
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Mosogató Csaptelepek

CORNELI

CE60 króm

CE60/14 fehér

CE60/15 fekete

magasság 300 mm

SILI 

SR414   ezüst/króm

SR426   fekete/króm

magasság 475 mm

PRIM, króm 

PR21619
magasság 416 mm

ROKO, króm 

1105-67
magasság 418 mm

SALY, króm 

SA050
magasság 165 mm

KIRKÉ

KI14C    króm  

KI14B    bronz  

KI14Z    arany 

magasság 285 mm

KIRKÉ WHITE

KI14BC króm 

KI14BB    bronz 

KI14BZ    arany 

magasság 285 mm

PE, inox 

PE015
magasság 410 mm

KAYRA

K1052 króm

K1053 bronz

magasság 290 mm

VANITY 

77071 króm

77076 bronz

magasság 235 mm

KIRKÉ CRYSTAL

KI14KC    króm  

KI14KB    bronz  

KI14KZ    arany 

magasság 285 mm

MINIMAL, inox 

MI016
magasság 302 mm

MINIMAL, inox 

MI015
magasság 278 mm 

DUNA, inox

DU015
kihúzható zuhannyal

magasság 469 mm
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Mosogató Csaptelepek

MIXONA, króm

MG055
magasság 210 mm

ARLA, króm

AR430
magasság 475 mm

JESSY, króm

1105-62 
magasság 505 mm

VOGUE, króm

1105-63 
magasság 388 mm

MAYA, króm

MA780
magasság 430 mm

ANTEA 

3121    króm

3122    króm/arany

3126    bronz

magasság 240 mm

AXIA, króm

509
magasság 335 mm

ESPADA, króm

ES15
bekötési méret 150 mm

ANTEA, króm

3061
bekötési méret 150 mm, 

KIRKÉ, króm

KI15C
bekötési méret 150 mm

TERESA, króm

1105-68
magasság 377 mm

SIRA, króm

SI311 
magasság 311 mm

RHAPSODY, króm

5577
magasság 260 mm

RHAPSODY, króm 

SD330
magasság 270 mm

STORK, króm 

1105-71
magasság 273 mm

BETTA, króm 

1105-65
magasság 291 mm

RHAPSODY, króm

5550 
magasság290 mm

JUME, króm

JS6771
magasság 350 mm

TUKA, króm 

1105-66
magasság 214 mm

RHAPSODY, króm

5507S
magasság 310 mm

SALY, króm

SA060
magasság 290 mm
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523122
LANORA mosogató csaptelept

519844
CULINA - S Mini 

mosogató csaptelep zuhannyal

518445
LINEE - S 

mosogató csaptelep zuhannyal

519413
MILI

mosogató csaptelept

521457
MIDA - S

mosogató csaptelep zuhannyal

517605
TIVO

mosogató csaptelept

520787
TRADON

mosogató csaptelept

523121
CANDOR S

mosogató csaptelept

518716
LOMIS S

mosogató csaptelept se spškou

520736
DARAS - S

mosogató csaptelep zuhannyal

517643
LINUS S

mosogató csaptelept

516708
LINUS S

mosogató csaptelept, keramik 

look

521272
AVONA 

mosogató csaptelept

521272
KANO S

mosogató csaptelept

521750 
ETAGON 500-U

Szintes mosogató 60 cm 

szekrényhez

522993 
ANDANO 400-IF/A

Mosogató 

dugókimelővel 45 cm szekrényhez

523331
LEGRA XL 6 S

Mosogató dugókiemelővel 45 

cm.szekrényhez

525115
LEMIS 45 S-IF Mini

Extra mely mosogató 45 cm 

szekrénybe.

523334
LEGRA 6

524850
ELON XL 6 S

XL mosogató  60 cm-es bútorba.

Kétoldalas, csepegtető racscsal

514486
PANOR 60

525111
LEMIS XL 6 S-IF Compact

Extra mély mosogató 45 cm.

szekrényhez

521468
FLEXON II - 45/2

Hulladék tároló kosarak fiókba 2x 16 

literes 

518721
SELECT - 45/2

Hulladék tároló kosar kihúzhatós 

2x 16 literes

521472
FLEXON II - 60/3

Hulladék tároló kosarak fiókba/ 3x 

15 literes

518723
SELECT - 60/2

Hulladék tároló kosar kihúzhatós

524850
METRA XL 6 S

Kétoldalas kialakítás

519668
SONA 45 S

45 cm. szekrényhez

516982
IDESSA 45 S 

45 cm.szekrényhez

525155
ETAGON 500-U

517162
DALAGO 45 

 45 cm szekrénybe

524724
ZIA 45 S Compact
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4 000 Kč

Gránit mosogató 114.0285.105 BFG 611-62, onyx, min. 45 cm. 

szekrényekhez, 9 szín

SRX 611-86 LB
101.0395.055, SMART, min. 60 cm. szekrényekhez, inox,

FN 4090
Mosogató csaptelep115.0554.088, 

kihúzható zuhanyfejjel, matt fekete

SKX 611-63
101.0582.064, SPARK, min. 45 cm. szekrényekhez, inox

MRX 210/610-40 TL 
127.0539.571, MARIS, min. 45 cm. szekrényekhez, inox

114.0540.823
 Gránit mosogató FXG 611-78, kasmír, min. 45 cm. szekrényekhez, 9 szín

114.0288.588
Gránit mosogató OID 611-78, fekete, min. 45 cm. szekrényekhez 6 szín

114.0503.0
Gránit mosogató SID 610-40, szürke min. 45 cm. szekrényekhez, 6 szín

115.0524.928
mosogató csaptelep FN 0523.906, 

gun metal

115.0569.461
Mosogató csaptelep FC 9461 ORBIT, celoinox, kihúzható zuhanyfejjel.

121.0494.192
 Easysort 600-3-0 szemetes. Három szelektív 

hulladéktároló, alsó 60 cm.szekrényhez

121.0284.027
Garbo 60-2 szemetes, két fiókos 

hulladéktároló, kihúzós 60 cm.szekrényhez
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TISZTITÓSZEREK, POLÍROZÓK KŐRE ÉS KERÁMIÁRA 

112.0530.238

COLORED SINK CLEANER 

tisztító spray   Fragranit

és Tectonite FRANKE 

mosogatótálcákhoz

250 ml

519080

BLANCO CeraCare tisztítószer

kerámia mosogatálcákhoz

112.0530.239 

TAP CLEANER

tisztító spray a konyhai 

csaptelepekre

250 ml

112.0007.715 

TWISTER 

ápoloszer Fragranités  inox 

mosogatótálcákhoz szivaccsal.

125 ml

D-2EPER

DEEPER

extra erős polírozó 

& impregnálószer nedves 

hatással  műkőhöz

250 ml

D-4QRTZ

QUARTZ

Toner Plus, erős impregnáló, víz 

és olaj taszító szer

nedves hatással műkőhöz

250 ml 

112.0530.240 

COOKER HOOD CLEANER

tisztító spray a páraelszívókra

250 ml 

112.0304.193 

MAGIC SPONGE 

mágikus szivacs a  FRANKE 

Fragranit mosogatótálcákhoz

3 db./szett.

112.0530.324 

MICROFIBER CARE CLOTH

univerzális rongy alkalmas 

minden termék tisztítására

SIGCPS002

SINKS tisztító és fényesítő szer 

 inox és granit 

mosogatótálcákhoz 

511895

BLANCOPOLISH 

tisztítószer 

inox mosogatótálcákhoz

 150 ml tubus

520523 

BLANCO ANTIKALK

vízkőoldó spray csaptelepekre,  

30 ml

520784 

BLANCO ACTIV – por 

Tisztítószer BLANCO Silgranit  

felületekre
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Bemutató terem:

1066 Budapest, Zichy Jenő utca 48

Tel.: +36 70 612 2580, +36 70 779 5383

e-mail: konyha@sapho.hu, www.saphokft.hu

tel:+36 70 612 2580
tel:+36 70 779 5383
https://www.saphokft.hu/
mailto:konyha@sapho.hu

