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Styl w jakim została pokazana kuchnia jest niezwykle prosty, zabudowa jest 
jednolita wykonana z frontów akrylowych (Akryl połysk Kobalt szary) w po-
łączeniu z synchroniczną płytą laminowaną (Dąb Halifax Tabak). Struktura 
płyty posiada autentyczne wykończenie przypominające lite drewno, deko-
ry wyglądają bardzo realistycznie, podkreślone przez jej synchroniczną po-
wierzchnię uwydatniająca wszelkie pęknięcia i sęki.

Elementami wykańczającymi kuchnię jest system bezuchwytowy w kolorze sta-
li szczotkowanej z podświetleniem oraz modny cienki blat z kolekcji Slim Line. 

Proponowany blat o niewielkiej grubości z linii Slim to doskonałe połączenie 
elementu dekoracyjnego z jego funkcjonalnością. Wykonane z laminatu HPL 
(High Pressure Laminate) który otrzymuje się z kilkudziesięciu warstw papie-
ru impregnowanego żywicą i prasowanych pod wysokim ciśnieniem. Uzyska-
ny w wyniku prasowania pod wysokim ciśnieniem materiał idealnie sprawdza 
się w kuchniach, gdzie panuje ciepło i wilgoć. Po wycięciu, krawędzie blatu 
Slim Line nie wymagają  oklejania i wykończenia - jest całkowicie odporny na 
ścieranie i uszkodzenia mechaniczne. Dzięki tej zwiększonej odporności blat 
świetnie nadaje się chociażby do montażu zlewozmywaków podblatowych.

SLIM MInIMaLIStyczna I eLegancka
Charakterystyczną cechą kuchni minimalistycznych jest prosta 
i zwarta budowa. Położenie nacisku na jakość materiałów 
z jakich została wykonana, dobór technologii (obrzeża PUR, 
które zabezpiecza meble przed wilgocią i uszkodzeniami 
mechanicznymi) i materiałów (akryl) gwarancja techniczna 
kuchni jest wydłużona do 5 lat.

System okuć 

Akrylowe fronty są trwałe i eleganckie ze względu na wysoki stopień 
połysku, a teraz także głębokiego matu. 

cechy charakteryStyczne:
1. Wysoka odporność na zarysowania, twarda i sprężysta, 

wielowarstwowa powłoka z laminatu polimerowego. Posiadają 
znaczną wytrzymałość na zarysowania i uderzenia.

2. Łatwość utrzymania w czystości dzięki idealnie gładkiej, pozbawionej 
porów powierzchni. Plamy wystarczy usunąć wilgotną gąbką, 
a uporczywe odciski palców usunąć za pomocą ściereczki z mikrofibry. 

3. Trwałość koloru, którą zapewnia co najmniej kilkuletnią odporność 
na działanie promieniowania UV. W przeciwieństwie do frontów 
lakierowanych, akryl się nie utlenia, dzięki czemu fronty są 
pozbawione przebarwień i zachowują identyczny odcień przez długie 
lata.

4. Najwyższa jakość potwierdzona branżowymi certyfikatami, która 
sprawia, że laminowane fronty stają się inwestycją na lata.

Biel Alpejska 
(mat i połysk 8685 AG/AM)

Kobalt Szary
(mat i połysk 6299 AG/AM)

Czarny
(mat i połysk 0190 AG/AM)

Szampański 
(mat i połysk 7045 AG/AM)

KolorystyKa płyt synchronicznych:

Dąb Halifax 
Biały

Dąb Halifax 
Naturalny

Dąb Halifax 
Tabak

Dostępna KoleKcja w aKrylu:

BLaty SLIM LIne:

Peltro Portland Acrylic Super 
Matt Black

Snow White
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Dąb Halifax 
Tabak

• Zwykłe - kolor obrzeża 
idealnie dopasowany 
do koloru frontu

• Stopniowane - obrzeża 
podzielone jest na część 
imitującą aluminium oraz 
pasek imitujący szkło bądź 
kolor akrylu.

Wysokiej 
jakości 
obrzeża

Dąb Halifax 
Biały

Synchroniczna 
płyta

Dąb Halifax 
Naturalny

Blat
Slim Line

Krawędzie
w technologii 

PUR
ZOBAL LED

Stopniowane Zwykłe

Minimalistyczna a jednocześnie elegancka
(połączenie Akrylu w wysokim połysku i płyty synchronicznej).

tanDEmbox 
antaRo dopasowanie 
kolorystyczne okuć do 

koloru korpusu

 

Dobór technologii i materiałów wydłużona 
gwarancja techniczna na 5 lat.

4

Zastosowanie:

Blaty 
wewnętrzne

Blaty 
kuchenne

Portland Peltro 

Snow White Acrylic Super 
Matt Black

Odporne
na ciepło

Odporne 
na wodę

Wysoka 
odporność

Cechy blatu:
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Podążając za aktualnymi trendami przedstawiamy takie właśnie rozwiązanie 
kuchni w matowym akrylu i froncie mDf Rdzawym.
Czerń to elegancja sama w sobie podkreślona efektem rdzy, zadowoli najbardziej 
wysublimowane gusta.
Krawędzie frontu zamknięte są w kolorze dopasowanym do koloru frontu, 
w przypadku połysku imitują taflę szkła na froncie, dodatkowo obrzeża oklejane 
są klejem PUR, który zabezpiecza meble przed wilgocią i uszkodzeniami mecha-
nicznymi (wodoodporność, lepsza przyczepność podkładu z płytą bez dodatko-
wych wypełniaczy, mniejsza szczelina między płyta, a obrzeżem).

DeKory Dostępne w naszej KoleKcji:

rusty nowoczesna Kuchnia 
to prosta forma szafek oraz minimalizm.
Można w niej znaleźć połączenia różnych materiałów i struktur.
System okuć 

W przedstawionej aranżacji warto zwrócić uwagę na możliwość wykonania 
górnych frontów w kolorze Rdzy zarówno w mDf i w płycie laminowanej, 
a dzięki identycznemu dopasowaniu w ofercie znajdujemy także blat o tej 
samej strukturze.
Nowoczesność to minimalizm, wyeksponowanie powierzchni mebla często 
wiąże się z brakiem uchwytu, ale nie w tym przypadku. Zobal znalazł dosko-
nałe rozwiązanie z myślą o klientach ceniących sobie nowoczesną linię mebli, 
system wpuszczanych uchwytów z podświetleniem LED, pozwalający na za-
stosowanie frontów nie wymagających uchwytów.

Biel Alpejska 
(mat i połysk 8685 AG/AM)

Kobalt Szary
(mat i połysk 6299 AG/AM)

Czarny
(mat i połysk 0190 AG/AM)

Szampański 
(mat i połysk 7045 AG/AM)

Rdzawy

Wysokiej jakości 
fronty mdf 
lub laminat

Blat idealnie
dopasowany 

do frontu

Krawędzie
w technologii PUR

ZOBAL LED
Szuflada

tanDEmbox antaRo 

front Akryl mat

Nowoczesna kuchnia według aktualnych trendów 
czarny + odcienie miedzi i rdzy
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proponowane przez nas Fronty Do Kuchni to: 

caShMere Kuchnia w stylu
                                      sKanDynawsKim
to przede wszystkim kuchnia, w której króluje prostota i elegancja.
Bryły nie są skomplikowane, kuchnia jest jasna i przestronna, 
co stwarza swobodną atmosferę w pomieszczeniu.

System szuflad 

KWADRO

Kolekcja Serica nadaje frontom prawdziwy efekt WoW.

Nowa technologia zapewnia frontom luksusowy wygląd oraz 
możliwość termicznego usunięcia mikrozarysowań.

Wykończenie powierzchni zapewnia głęboki efekt matu.

Elementem przyciągającym wzrok jest synchroniczna płyta na 
ścianę - Dąb Halifax Naturalny. Struktura płyty przypomina 
lite drewno, poprzez jej synchroniczną powierzchnię widać 
wszystkie pęknięcia i sęki. Uwagę należy wrócić na dopasowanie 
blatu do płyty.

Blat roboczy jest ważnym elementem w każdej kuchni i dosko-
nale komponuję się z drewnianymi elementami. Idealne dopaso-
wanie blatu oraz jego synchroniczne, proste obrzeże z efektem 
„rdzenia” drewna zapewnia autentyczność i sprawia wrażenie 
naturalnego drewna. modnym akcentem kuchni są takie dodat-
ki jak: miedziany uchwyt czy podświetlenie witryn, które nadają 
delikatności i lekkości w kuchni.

LUPO GAMA EKRAN PASEKRAN

Alphine White

Stone Grey

Crema

Dust Grey

Cashmere

Graphite

Dakar

Black

w oFercie przeDstawiamy nową KoleKcję 
Frontów supermat SerIca:

*  Możliwość dostosowania koloru korpusu do frontu.

Bardzo przyjemne 
w dotyku w porównaniu 
z lakierem bardziej 
delikatna i jedwabista 
powierzchnia

Większa odporność 
na odciski palców

Zwiększona odporność 
na zarysowania

Nowa technologia 
dająca rzeczywisty 
i głęboki efekt matu

Możliwość 
termicznego usunięcia 
mikrozarysowań

Zastosowanie na 
frontach gładkich 
i głęboko frezowanych 
co daje dużą przewagę 
nad lakierem
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dopasowanie 
korpusu 

do frontu

Praktyczna 
komoda 
z regałem

Dąb Halifax 
Tabak

Dąb Halifax 
Biały

Synchroniczna 
płyta dąb Halifax

Naturalny
Dąb Halifax 
Naturalny

Blat
dopasowany 

do płyty

Półki 
wykończone 
blendą mdf

Okleina na 
zakończeniach blatu 
z efektem "rdzenia" 

drewna

modne 
miedziane 

dodatki

Elegancka 
i funkcjonalna 

wyspa

funkcjonalne 
oświetlenie

Szuflada Slidebox 
 

10
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Stabilna i prosta forma systemu QBit nadaje lekkości 
i nowoczesności. możliwość połączenia z różnymi stylami 
i kolorami tworzy ciekawe wykończenie każdego wnętrza.

LIvorno Modna I eLegancka  
kuchnia połączona z elementami ramek aluminiowych pełnych 
bądź przeszklonych oraz systemem regałów QBit - jeden regał, 
a wiele możliwości. 
System okuć  

ga niezwykle realistycznie i równolegle do wydruku dekoru. Dzięki 
temu powierzchnie są miłe w dotyku i mają ładny wygląd.

W kuchni wykorzystano front w uchwycie Livorno, w mało wi-
doczne wgłębienia nabijany jest uchwyt w postaci delikatnej szy-
ny. Jest to prosty element wykonany ze stali nierdzewnej, któ-
ry umożliwia otwieranie szafek. Jeżeli decydujemy się na takie 
uchwyty, możliwe są dostępne 3 wersje kolorystyczne uchwytu: 
aluminium, satyna i czarny mat.

Qbit to funkcjonalność w najprostszym znaczeniu tego słowa.

W projekcie pojawia się również kolekcja Serica, kolor  GRAPHITE.

Kuchnia została ocieplona akcentami z elementów mDf wyko-
nanych z Synchronicznej folii Renolit (producenta wiodącego na 
światowym rynku).

Nowa technologia i proces produkcyjny pozwalają idealnie odwzo-
rować tłoczenia naturalne drewna. Wzór na powierzchni przebie-
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Dąb ClassicDąb Delight

Panel mdf
REnoLit

Dąb Elegance Dąb Raw Dąb Koniak

Qbit

Pełny front lub Alu Witryna. 
Kolor dopasowany do Qbit 

i uchwytu LiVoRno

LEgrABOx  
dopasowanie kolorystyczne 

okuć do koloru korpusu 

Uchwyt
LiVoRno

3 kolory do wyboru:
Czarny mat

Satyna
Aluminium

Kolekcja 
supermat

Serica 

Alphine White Crema

Cashmere Dakar

Stone Grey Dust Grey

Graphite Black

Modna i nowoczesna kuchnia. 
Ocieplona dekorem drewna.

14
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fronty mDf Beton jasny, dzięki unikalnej technologii drukarskiej i więk-
szej odporności mechanicznej, folia jest bardziej odporna na rozerwanie 
lub perforację, co umożliwia jej stosowanie na bardzo trudnych fron-
tach o głębokim frezowaniu lub ostro zakończonych rogach np. stołach 
i innych elementach wykończeniowych. W ofercie również dostępny 
beton ciemny.  

W kuchni, na frontach Betonowych zastosowano system TIP oN 
(tzn. drzwi bez uchwytów można otworzyć bez trudu poprzez lekkie 
naciśnięcie, by je zamknąć wystarczy lekko docisnąć front). Na frontach 
w kolorze drewna zastosowano subtelny i wygodny uchwyt. 

W zestawieniu kolorystycznym pojawia się folia, Dąb DELIGHT (dzięki 
nowej technologii struktura tłoczenia przebiega równolegle do wydru-
ku dekoru). Przewagą folii mdf nad laminatem jest fakt, że można wy-
konać je w wielu frezach.

Space Modny Beton
sprawdzi się w każdym wnętrzu. 
Mimo swoistej surowości w jego strukturze w połączeniu 
z drewnem tworzy ciekawy styl do zabudowy.
System okuć  

nowością jaka pojawia się w aranżacji jest na pewno blat z kolekcji 
Slim Line. materiał z jakiego został wykonany blat, charakteryzuje się jed-
norodnością, twardością, samonośnością, dużą gęstością i wytrzymało-
ścią na obciążenia. Pozwala na łatwość dbania o ład i higienę w kontakcie 
z żywnością.

właściwości cienKich Blatów:
• odporność na wodę i mikrozarysowania 

• odporność na uderzenia i własności mechaniczne w połączeniu 
z odpornością na zarysowanie i ścieranie 

• odporność na temperaturę

• odporne na detergenty – powierzchnię cienkich blatów można 
czyścić za pomocą ogólnodostępnych środków. materiał 
charakteryzuje się również odpornością na chemikalia

• Łatwe do czyszczenia i higieniczne - blaty są bardzo łatwe w myciu 
ciepłą wodą z mydłem, czy innymi detergentami. Specjalna 
powierzchnia pozwala na znacznie szybsze odparowanie wilgoci, 
dzięki czemu na blacie nie pozostają np. ślady dotyku palcami itp.

• odpowiednie do kontaktu z żywnością - ponieważ powierzchnia 
blatów jest nieporowata i nieprzepuszczalna dla wody, nie rozwijają 
się na niej żadne mikroorganizmy.

Dąb ClassicDąb Delight

synchroniczna Folia renolit

Dąb Elegance Dąb Raw Dąb Koniak
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Dąb Classic

Dąb Delight

Synchroniczne 
fronty mdf

Dąb Elegance

Dąb Raw

Dąb Koniak

Blat 
Slim Line

Przestrzeń
na mniej potrzebne 

rzeczy

modne fronty 
w kolorze betonu

Beton Jasny

Beton Ciemny

Ciekawy styl zabudowy - FuNkCjONalNy i pOjeMNy 
efekt trójwymiarowości przestrzeni.

18

Zastosowanie:

Blaty 
wewnętrzne

Blaty 
kuchenne

tandembox antaro 
 dopasowanie 

kolorystyczne okuć do 
koloru korpusu 

Portland Peltro 

Snow White Acrylic Super 
Matt Black
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R&R Meble 

Lisewo 42
62-560 Skulsk

Dział sprzedaży:

tel/fax /63/ 268 52 29
tel. /63/ 268 61 72
fax /63/ 306 70 90
kom. 721 261 200
kom. 601 284 497

© Copyright
Materiały zawarte w niniejszej publikacji takie jak zdjęcia, grafiki oraz opisy produktów są utworami w myśl art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a wyłączne prawo do nich przysługuje Pani Emilii Płocińskiej prowadzącej działalność 
gospodarczą pod firmą PHRB”R&R” Emilia Płocińska. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych - bez jej pisemnej zgody.
Niniejsza ulotka nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowana jedynie w celach informacyjnych. Ze względu na specyfikę druku kolory w folderze mogą różnić się od rzeczywistych kolorów produktów.
Producent zastrzega sobie prawo do dokonania w dowolnej chwili zmian w ulotce bez podania przyczyny.

karina@rir-meble.pl 
malgorzata@rir-meble.pl
emilia.plocinska@rir-meble.pl
katarzyna.plocinska@rir-meble.pl 
milena.kowalska@rir-meble.pl
marcinslimak_rr@wp.pl 
anna@rir-meble.pl

www.rir-meble.pl


