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Zwróć uwagę na:
- frezowane lakierowane fronty MDF,
- zróżnicowaną wysokość szafek górnych: 360, 560, 720, 920 mm,
- niepowtarzalny design w angielskim wydaniu.

dostępna kolorystyka frontów, korpusów, blatów s. 27, 28, 23
wykaz dostępnych szafek s. 32-35

Pay attention to:
- milled lacquered MDF fronts,
- various heights of upper cabinets: 360, 560, 720, 920 mm,
- unique English design.

available colors of fronts, cabinets, worktops p. 27, 28, 23
specification of available cabinets p. 32-35

Alina to propozycja dla miłośników harmonijnej kuchni 
angielskiej. Na białych, frezowanych frontach wyraźnie 
odcinają się czarne uchwyty. Całość uzupełnia nietuzinkowy
blat inspirowany szarym marmurem i dodatki z naturalnych 
materiałów.

Alina is meant for lovers of harmonious English kitchens. Black 
handles are a visible contrast on the white, milled cabinet 
doors. It is all complemented by a unique countertop 
inspired by gray marble and natural materials additions.

ALINA LAKIER
wysoki połysk & mat

high gloss & mat

metalowy uchwyt
metal handle

dostępne inne 
wybarwienia

other colors available

szuflada pełen wysuw
ciche domykanie

full extension drawer 
soft closing

blat do wyboru
worktop to 

choose from

ciche domykanie frontów
softclose system
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Zwróć uwagę na:
- elementy zdobnicze typu listwy ozdobne,
- zróżnicowaną wysokość szafek górnych: 360, 560, 720, 920 mm,
- frezowane foliowane fronty MDF.

dostępna kolorystyka frontów, korpusów, blatów s. 27, 28, 23
wykaz dostępnych szafek s. 32-35

Pay attention to:
- decorative elements, such as strips,
- various heights of upper cabinets: 360, 560, 720, 920 mm,
- milled foiled MDF fronts.

available colors of fronts, cabinets, worktops p. 27, 28, 23
specification of available cabinets p. 32-35

Meble kuchenne Alina to klasyczny wzór w angielskim stylu, 
który nigdy nie wychodzi z mody. Doskonałe proporcje 
i perfekcyjne wykończenie każdego detalu to podstawowe 
cechy kolekcji Alina. Szafki i szuflady o zróżnicowanym 
kształcie, praktyczne półki i małe szufladki zostały stworzone 
z myślą o komforcie i wygodzie.

The ALINA series shows a classical English style that will never 
become unfashionable. Perfect proportions and finishing 
of each detail are the basic properties of the series. The 
cabinets and drawers of various shapes, practical shelves 
and small drawers are designed for the user comfort.

ALINA FOLIA

mat
mat

metalowy uchwyt
metal handle

dostępne inne 
wybarwienia

other colors available

szuflada pełen wysuw
ciche domykanie

full extension drawer 
soft closing

blat do wyboru
worktop to 

choose from

ciche domykanie frontów
softclose system
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Zwróć uwagę na:
- ponadczasowy design,
- ręcznie patynowane fronty,
- jakość wykonania.

dostępna kolorystyka frontów, korpusów, blatów s. 28, 28, 23
wykaz dostępnych szafek s. 32-35

Pay attention to:
- timeless design,
- hand patinated fronts,
- quality of performance.

available colors of fronts, cabinets, worktops p. 28, 28, 23
specification of available cabinets p. 32-35

Idealna propozycja dla osób poszukujących klasycznego 
piękna. Przyciągające wzrok efekty stylistyczne mebli 
kuchennych Alina kryją przyjazne i funkcjonalne rozwiązania. 
Ciepła kolorystyka frezowanych frontów wprowadza 
atmosferę spokoju i przytulności.

An ideal proposal for customers seeking the classical 
beauty. Attracting stylistic effects of the ALINA series reveal 
friendly and functional solutions. The warm colors of milled 
fronts creates an atmosphere of calmness and cosiness.

ALINA PATYNA
mat
mat

metalowy uchwyt do wyboru
metal handle choose from

szuflada pełen wysuw
ciche domykanie

full extension drawer 
soft closing

blat do wyboru
worktop to 

choose from

ciche domykanie frontów
softclose system



2929

Kolorystyka frontów / Colors of the fronts 
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Alina, Anna Fronty lakierowane MDF 19 MM / MDF lacquered fronts

Lakiery matowe / matte lacquers

ALINA

Lakiery połyskowe / gloss lacquers

KREM MAT
CREAM MAT

ANNA

JASNY SZARY MAT
SILVER MAT

PLATYNOWY MAT
PLATINUM MAT

COFFE MAT
COFFEE MAT

SREBRNY MAT
SILVER MAT

BIAŁY MAT
WHITE MAT

BIAŁY POŁYSK
WHITE GLOSS

CZARNY GROSZEK
BLACK SEMI MAT

NUBE MAT
NUBE MAT

KREM POŁYSK
CREAM GLOSS

PLATYNOWY POŁYSK
PLATINUM GLOSS

NUBE POŁYSK
NUBE GLOSS

Alicja, Alina Fronty foliowane  MDF 19 MM / MDF foiled fronts

folie mat / matt foil

BIAŁA SATYNA MAT
WHITE SATINE MAT

SZARY MAT
SILVER MAT

ALICJA ALINA

SZAŁWIA MAT
SAGE MAT

GRANAT MAT*
NAVY BLUE MAT*

*dostępne tylko w kuchni Alina



30 BIAŁY PCV
WHITE

SZARY GRAFIT PCV
GREY GRAPHITE

SZARA PLATYNA PCV
PLAТINIUM GREY

BEŻ PIASKOWY PCV
SAND BEIGE

DĄB BURLINGTON PCV
OAK BURLINGTON

Korpusy / Bodies płyta laminowana 16mm / 16mm laminated board
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folie mat / matt foil

Anna Fronty foliowane  MDF 19 MM / MDF foiled fronts

BIAŁY GROSZEK MAT
WHITE SEMI MAT

ANNA

JASNY SZARY MAT
SILVER MAT

COFFE MAT
COFFEE MAT

SZARY MAT
SILVER MAT

CZARNY GROSZEK
BLACK SEMI MAT

Amelia, Alina Fronty patynowane MDF 19 MM / patinated fronts

folie jednobarwne / unicolor foil

BIAŁA PATYNA
WHITE PATINA

AMELIA ALINA

folie mat / matt foil

Dafne Fronty foliowane  MDF 19 MM / MDF foiled fronts

PUDROWY RÓŻ
POWDER PINK

MOCCA GREY MAT
MOCCA GREY MAT

DAFNE

ZIELONY MAT
GREEN MAT

GRANAT MAT
NAVY BLUE MAT

CZARNY GROSZEK
BLACK SEMI MAT

JASNY SZARY MAT
LIGHT GREY MAT

BIAŁY GROSZEK
WHITE SEMI MAT

COFFEE MAT
COFFEE MAT

SZARY MAT
SILVER MAT


