
Najnovšie návrhy kuchýň. Ponuka rozšírená o nové typy dvierok a nové farby v rámci doterajších skupín kuchyní.

k u c h y n s k ý  n á b y t o k



2 3



18 nových typov dvierok vo viac ako 50 
nových farbách, 4 nové dekory pracov-
ných dosiek, asi 50 nových úchytiek, 
14 farieb korpusov - milióny kombinácií 
v 2 skupinách moderných a 2 klasic-
kých kuchynských izieb.

k u c h y n s k ý  n á b y t o k
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4  capital / 5



37 savana avenue
dostupný tiež ako:
savana

nábytková doska 
exotická dýha
v ponuke lištové 
úchytky 

38 elysee avenue
dostupný tiež ako:
elysee

mdf, lak
v ponuke lištové 
úchytky 

39 wave avenue
 
 

mdf, fólia
čoskoro v ponuke!

36 norde avenue
dostupný tiež ako:
norde

nábytková doska,
dýha prirodzená
v ponuke lištové 
úchytky 

capital
skupiny
novinky:

16 lakov 
podľa vzorkovníka

3 farby
dub wenge, dub pie-
skový, dub medový

2 farby
biela alebo čierna

18 dýh farby 
podľa vzorkovníka

matné alebo lesklé! matné alebo lesklé!

« 38 elysee avenue _ čierny lesk

4 nové typy dvierok!

50 nových 
úchytov!

4  capital / 5



38 elysee avenue _ šedivý lesk

16 nových lakov
- 38 elysee avenue
elysee

lesk
vysoký

novinky:

38 elysee avenue _ béžový lesk

Svetlo a priestranne

Univerzálne, svetlé farby lesklých 
predných dvierok v kombinácii 
s prirodzenými farbami dreva sú 

vhodným riešením pre kuchyne 
otvorené do salónu resp. jedálne.

nové farby!

dostupný tiež ako:

6 / capital  capital / 7



38 elysee avenue _ svetlošedý lesk

38 elysee avenue _ biely lesk / 37 savana avenue _ heban yoruba lesk6 / capital  capital / 7



38 elysee avenue _ horčicový lesk / čierny lesk 38 elysee avenue _ grafitový lesk

38 elysee avenue _ čierny lesk / červený lesklesk
vysoký

novinky:

8 / capital  capital / 9



38 elysee avenue _ olivová zeleň lesk

38 elysee avenue _ baklažánový lesk

Svieže farby 
s vysokým leskom

Dominujúcim trendom posled-
ných rokov sú jednofarebné povr-
chy s vysokým leskom. Takéto do-
končenie sa výborne uplatňuje na 
nábytku bielom, čiernom i s kom-
bináciou sviežich farieb. Odráža-
júce sa v ňom okolie  opticky 
zväčšuje priestor interierú.

8 / capital  capital / 9



prirodzená 
dýha
36 norde
avenue
norde

V jednoduchosti  
je krása

Jednoduché, elegantné predné 
dvierka v dýhe a matnom dokon-
čení dobre vyzerá v zostavení 
s mliečnym sklom. Venované pria-
znivcom prirodzeného dreva v mo-
dernej kuchyni.

dýha matná

novinky:

36 norde avenue _ dub wenge

36 norde avenue _ dub pieskový

nové farby!

dostupný tiež ako:

10 / capital  capital / 11



exotika v kuchyni
37 savana avenue
savana

leskom

dýha s
exotická

novinky:

37 savana avenue _ heban ammara lesk37 savana avenue _ heban makasar lesk

37 savana avenue _ heban ammara lesk

nové farby!

dostupný tiež ako:

10 / capital  capital / 11
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 traffic
skupinynovinky:

85 play street
dostupný tiež ako:
play

nábytková doska, 
fólia, lak (vysoký lesk)
v ponuke lištové 
úchytky

81 diona street
dostupný tiež ako:
diona

nábytková doska, 
fólia, lak
v ponuke lištové 
úchytky

87 smooth street 
dostupný tiež ako:
tafla mdf

mdf doska, fóllia pvc

5 farieb s vysokým 
leskom 
nitka, zebrawood, 
čierna, biela, rubínová

2 nové farby
dub milano, wenge, 
višňa zlatá, makasar, 
cocobolo (5 farieb)

9 nových farieb
podľa vzorkovníka 
fólie (50 farieb)

2 nové farby
vanilka, wenge 
linea

88 twin street
dostupný tiež ako:
twin

doska, fóllia pvc

50 farieb
farby podľa 
vzorkovníka fólie  

89 galleo street
dostupný tiež ako:
galleo

nábytková doska, 
fólia pvc, hliník

43 farieb
farby podľa 
vzorkovníka fólie

86 surf street

nábytková doska, 
fólia
čoskoro v ponuke!

2 nové farby 
čierna a biela

84 board street

nábytková doska, 
fólia
čoskoro v ponuke!

5 nových typov dvierok, 11 nových farieb!

50 nových
úchytiek!

« 85 play street _ biely lesk12  traffic / 13



5 farieb
85 play street
play

Predné dvierka 
s nitkovou textúrou

Doladenie farebnosti inetriéru 
a dokončovacích prvkov k akej-
koľvek „nitke” je zárukou projekto-
vého úspechu.

85 play street _ nitka lesk

dostupný tiež ako:

14 / traffic  traffic / 15



50 farieb
88 twin street
twin

Forma dvierok predpokladá miesto 
pre úchytku. Výplň úchytky možno 
doladiť k farbe dvierok. Jednoro-
dosť oboch prvkov spôsobuje, že 
vyzerajú ako reliéf. Dopad je naj-
lepšie viditeľný na jednofarebných 
dvierkách.

Ideálna dvojica

88 twin street _ béžový lesk

leskomdvierka

snovinky:

dostupný tiež ako:

14 / traffic  traffic / 15



ornamentkvetinový

novinky:

89 galleo street _ biela fantázia16 / traffic  traffic / 17



43 farieb 
89 galleo street
galleo

Kvetiny, zebrano, smrekovec svetlý, 
alebo predsa len hladká farba? To 
všetko a ešte omnoho viac nájdete 
v ponuke 43 farieb fólie. Bohaté vzo-

ry dobre vyzerajú v zostavení s hlad-
kými dvierkami v tej istej hliníkovej 
objímke resp. s vitrínami s mliečnym 
sklom.

89 galleo street _ biely hladky / zebrano svetlé

89 galleo street _ biela fantázia

Módne vzorky fólie

dostupný tiež ako:

16 / traffic  traffic / 17



9 nových farieb
87 smooth street 
tafla mdf

Nové typy skriniek

V kuchyni veľmi dôležitá je organi-
zácia práce. Veľké šupliky poslúžia 
na usporiadanie kuchynských 
predmetov. V nových závesných 
skrinkách postačí jedno potiah-
nutie, aby sme mali voľný prístup 
k celému vnútru.

87 smooth street _ dub linara

nové farby!

dostupný tiež ako:

18 / traffic  traffic / 19



nové farby 
81 diona street
diona

81 diona street _ makasar81 diona street _ cocobolo

vzor

matnýexotický

novinky:

nové farby!

Osvetlenie v kuchyni

Kuchyňa je miesto kde sa pracuje, 
preto je dôležité dobré osvetlenie 
pracovnej dosky. Môžeme na-
príklad využiť jasné halogénové 
svetlo umiestením ho pod skrinka-
mi resp. na stene.

dostupný tiež ako:

18 / traffic  traffic / 19



[24]
Patetos XXIV
Draggo
dostupný tiež ako:

20  royal / 21



50 nových
úchytiek!

[24]
Patetos XXIV
dostupný tiež ako:
Draggo

drevo, dýha
doska mdf

[23]
Gladiatus XXIII
dostupný tiež ako:
Gladio

drevo masív

[21]
Negocjusz XXI
dostupný tiež ako:
Nessa

drevo, dýha
doska mdf

[29]
Magnatio XXIX
dostupný tiež ako:
Camello

drevo masív 

[20]
Splendoria XX
dostupný tiež ako:
Rubia

drevo masív  

[26]
Intrygia XXVI
dostupný tiež ako:
Frigg

drevo masív 

[28]
Pretendia XXVIII
dostupný tiež ako:
Saga

drevo masív 

[30]
Dynastian XXX
dostupný tiež ako:
Ambries

drevo masív

 royal
v skupinenovinky:

8 nových typov dvierok - 8 nových štýlov

breza svetlá ľáliovník 
tulipánokvetý 

dub mocca dub medový dub ecru jelša orange tmavohnedý jelša amber

20  royal / 21



[23]
Gladius XXIII
Gladio

V klasickom dvore

Dvierka vznikli podľa starej techno-
logie výroby - spojovania prvkov 
drevenými kolíkmi. Výrazná kresba 
dreva a solidné tesárske spracova-
nie určujú „dvorský“ charakter.

dostupný tiež ako:

22 / royal  royal / 23



[29]
Magnatio XXIX
Camello

Triumf dreva

Drevo - populárne a po storočia 
obľubené. Drevo vyniká predovšet-
kým svojou prirodzenou krásou: 
charakteristické žily, farby a dokon-
ca aj drobné uzle. Drevená kuchyňa 
nikdy nezostárne...

dostupný tiež ako:

22 / royal  royal / 23



[30]
Dynastian XXX
Ambries

Klasický 
poriadok vecí 

Štýlová forma, ušľachtilé materiá-
ly. Všetko zabudované do biele-
ho passepartout - bez zbytočnej 
extravagancie.

dostupný tiež ako:

24 / royal  royal / 25



[28]
Pretendia XXVIII
Saga

V anglickom štýle

Dominujúca nad celkom de-
koračná vitrína ašpiruje na post 
najdôležitejšieho nábytku, ktorá 
spolu so spodnou zástavbu tvorí 
súpravu pripomínajúcu príbor-
ník. Pracovná doska cappucino 
imitujúca kamenné obloženie, 
úchytky s porcelanovou výplňou 
zdobia funkčnú zostavu skriniek 
a zásuviek z celistvého dreva. Ce-
lok dopĺňa vzor drobných kvetín 
na tapete, svetlé farebné akcenty 
a veľa zelene.

dostupný tiež ako:

24 / royal  royal / 25



[26]
Intrygia XXVI
Frigg

Kuchyňa 
s výhľadom do záhrady

Vanilkové pretierané predné dvier-
ka na pozadí surového múru a 
kamennej podlahy bolo zostave-
né s industriálnou volne stojacou 
kuchynkou a okapom. Skromný 
charakter kuchyne otepľuje zeleň 
obklopujúcej záhrady.

dostupný tiež ako:

26 / royal  royal / 27



Návrat 
do minulosti

Dôsledné zostavenie korpusov 
a dvierok ukladá všetky prvky do 
jedného celku a tým predstavuje  
nepopierateľnú prednosť našej 
kuchyne. Početné frézy, charak-
teristické zvislé rozdelenie dvierok, 

[20]
Splendoria XX
Rubia
dostupný tiež ako:

mosadzný úchyt a svetlá farba 
brezového dreva zdôrazňujú kla-
sický charakter, a dekoračná lišta 
ukončuje hornú súpravu skriniek.

26 / royal  royal / 27



[2] Dve Štastia _ smrekovec svetlý patina

v ponuke
patina

28  sentima / 29



 sentima
v skupinenovinky:

[7]
Siedme Nebo
dostupný tiež ako:
Fala

doska mdf, fólia pvc

[1]
Prvá Láska
dostupný tiež ako:
Stará Povesť

doska mdf, fólia pvc

[2]
Dve Šťastia
dostupný tiež ako:
Portal

doska mdf, fólia pvc

[4]
Štyri Ročné Obdobia 
dostupný tiež ako:
Karta

doska mdf, fólia pvc

44  farby podľa 
vzorkovníka fólie

9 nových farieb 
podľa vzorkovníka 
fólie (50 farieb)

6 nových farieb
podľa vzorkovníka 
fólie (44 farieb)

6 nových farieb
podľa vzorkovníka 
fólie (44 farieb)

*patina je dostupná 
pre väčšinu farieb 

nové dvierka, nové farby

50 nových
úchytiek!

patina v ponuke

28  sentima / 29



[4]
Štyri Ročné 
Obdobia
Karta

[2]
Dve Šťastia 
Portal

Okúzľujúci 
chlad

Prevláda bohatá škála všade-
prítomnej šedej a bielej farby. 
Svetlohra subtílne ukazuje úpravu 
povrchu a kresbu dreva na čelách, 
ktorých tvar zdôrazňuje patinový 
povlak.

Slivková 
aróma

Originálne zafarbenie fólie slivka 
spolupôsobí s dekoračným sklom 
vo vitríne. Pohodlie pri kuchynských 
prácach zabezpečuje prehliadne 
rozdelenie funkcií: prípravy, umýva-
nia a varenia. 

nové farby + patina v opcii

nové  farby  + patina v ponuke

[2] Dve Šťastia _ smrekovec svetlý patina

[4] Štyri Ročné Obdobia _ slivka

dostupný tiež ako:

dostupný tiež ako:

30 / sentima  sentima / 31



patinou
s

dvierka

novinky:

[1] 
Prvá Láska
Stará Povesť

Nová verzia klasiky

Kontrastná kompozícia farieb, 
úprav povrchu a foriem je ja-
drom projektu. Klasický nábytok 
a domáce spotrebiče, moderná 
farebnosť - vytvárajú štylistický 

+ patina v ponuke

dostupný tiež ako:
protiklad. Svetlé čelá sa skvele 
prezentujú v pozadí tmavej steny, 
čo dáva interiéru veľmi individuál-
ny charakter. 

[1] Prvá Láska _ jaseň antický patina30 / sentima  sentima / 31



Výrobca si vyhradzuje právo na zavedenie konstrukčných úprav v ponúkanom nábytku, bez zmeny ich všeobecného charakteru. Každý kus nábytku uvedený v katalógu sa predáva v balíkoch pre samostanú montáž. Iba 
správna  - v súlade s návodom -  montaž nábytku dáva záruku spokojnosti s ich užívaním. Prezentovaná v katalógu ponuka nepredstavuje ponuku v zmysle  Občianskeho zákonníka. Farby reprodukované v katalógu sa môžu 
líšiť od skutočných farieb ponúkaného nábytku. Dekorácie, ktoré sú použité na snímkach nie sú započítané do ceny nábytku. Všetky uvedené v katalógu údaje platia ku dňu odovzdania do tlače (09/09). Uvedené rozmery 

nábytku sa môžu nepatrne zmeniť. Všetky rozmery sú rozmery vonkajšie. 

Black Red White S.A.: Polska, 23-400 Biłgoraj, ul.Krzeszowska 63 Kancelária Pre Obsluhu Zákazníka: tel.: +48 (0)84 68 50 202, fax: +48 (0)84 68 50 290 www.brw.com.pl, e-mail: brw@brw.com.pl

k u c h y n s k ý  n á b y t o k


