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SENSO KITCHENS

POZNAJ ATUTY KUCHNI SENSO KITCHENS
Wybór zabudowy kuchennej na wymiar to gwarancja niepowtarzalnego wnętrza, które będzie idealnie dopasowane
do Twoich potrzeb i upodobań. Projektując kuchnie na wymiar, w Black Red White, stawiamy na doskonały
design, wysoką jakość materiałów i inteligentne rozwiązania. Ogromną zaletą naszych kuchni jest możliwość
maksymalnego wykorzystania każdej przestrzeni, nawet tej trudno dostępnej, stosowania finezyjnych kształtów
i nietypowych rozwiązań, zabudowy wszystkich sprzętów AGD oraz dobór ergonomicznego wyposażenia wewnętrznego
szafek. Planując zabudowę kuchenną na wymiar, każdy element kuchni dobierzesz indywidualnie, dzięki czemu Twoja
kuchnia będzie oryginalna, jedyna w swoim rodzaju. Odkryj świat kuchni na wymiar Black Red White i znajdź swoją inspirację.

30 RODZAJÓW FRONTÓW W RÓŻNYCH
STYLACH I PONAD 100 KOLORACH
DO WYBORU
Fronty nadają meblom odpowiedni charakter i kreują styl całego wnętrza.
Mamy dla Ciebie szeroki wybór frontów w różnych stylach, kolorach i wykończeniu. Fronty pełne i szklane, z połyskiem lub w macie, frezowane i gładkie,
drewniane, fornirowane czy lakierowane. To tylko niektóre z możliwości, jakie
proponujemy. Wybór jest ogromny. Poznaj bogatą ofertę frontów Black Red
White i wybierz te, które będą w pełni odpowiadały Twoim potrzebom.

SZEROKI WYBÓR SZAFEK
Oferta mebli kuchennych na wymiar Black Red White to nie
tylko typoszereg standardowych szafek kuchennych, ale
również szafek nietypowych, które dają możliwość dopasowania
zabudowy kuchennej do wymiarów i kształtu każdego wnętrza.
Pomożemy Ci zagospodarować niemal każdą trudną przestrzeń
jak np. skosy, wnęki czy nieustawne kąty.

FUNKCJONALNA ORGANIZACJA
WNĘTRZ SZAFEK
Poznaj naszą szeroką ofertę akcesoriów, które sprawią, że praca
w kuchni będzie wygodna i efektywna. Oferujemy Ci mnóstwo
zaawansowanych rozwiązań technologicznych, takich jak m.in. kosze,
organizery, cargo, półki, systemy organizacji szuflad, które pozwolą
na zachowanie porządku i optymalne zagospodarowanie wnętrz
szafek, a także zadbają o ich estetyczny wygląd.

PONAD 70 WZORÓW
STYLOWYCH UCHWYTÓW
Kolor, kształt i wykończenie uchwytów mogą nadać ostateczny
charakter kuchni. Tylko odpowiednio dobrane staną się wyjątkową
ozdobą. W naszej ofercie znajdziesz ponad 70 wzorów uchwytów
dopasowanych zarówno do kuchni nowoczesnych, jak i klasycznych,
a także wygodne uchwyty zintegrowane z frontem. Wybierz swój
styl spośród wielu wzorów do wyboru.
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PRZYTULNY
MINIMALIZM

2

M

inimalizm, kojarzony dotąd z prostymi
formami i chłodnymi, jasnymi barwami,
nabiera nowego wyrazu. Dopełnione ciepłymi
akcentami w postaci dodatków wnętrze
staje się przytulne i jeszcze bardziej
komfortowe. Postaw na ten styl w swojej
kuchni, a wspólne gotowanie i spożywanie
posiłków będzie upływać w miłej, domowej
atmosferze.
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PA L E TA K O L O R Ó W

WHITE
COFFEE

ELEGANT
PINK

SZARY JASNY
MATOWY

CZARNY
MATOWY
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1. Zegar ścienny Duo Wood, śr. 30 cm, |
2. Zestaw solniczka i pieprzniczka James,
| 3. Kubek Smoky Grey, 330 ml, | 4. Stół
Vario Fusion, kolor: dąb bielony/czarny
mat, | 5. Krzesło Nina2, kolor: czarny/tk.
Soro 90 Grey, | 6. Wazon Bona, beżowy,
wys. 25,5 cm, | 7. Maselnica z nożykiem
Husla, wym. 16x11x6 cm, | 8. Donica Eco,
wym. 13x12,5 cm, biała, platyna, | 9. Kpl.
obiadowy Kazuko, 18 el., ceramika

49TH CORTESE AVENUE - SZARY METEO

9

Więcej produktów
pasujących do Twojej
kuchni znajdziesz
na brw.pl

CAPITAL
Meble kuchenne z linii Capital to wysmakowane,
nowoczesne wzornictwo, które powstało w wyniku
połączenia dobrego stylu i najwyższej jakości.
Naturalny fornir, prawdziwe drewno, lakier
po obu stronach frontów, markowe akcesoria
oraz najbogatszy asortyment wyposażenia dodatkowego dają niezliczone możliwości na stworzenie
perfekcyjnie dopasowanej kuchni. Skorzystaj
z możliwości i urządź kuchnię dostosowaną nie
tylko do Twojego gustu, ale również stylu życia.

CAPITAL

blat imitujący
prawdziwe
dębowe drewno

wysuwany stół ukryty
za frontem szuflady

NOWOŚĆ

lakierowany
front
o kształcie
ponadczasowej
ramy

fornirowany
panel ścienny

uchwyt
fabrycznie
frezowany
przeznaczony
do frontu
Cortese

49TH CORTESE AVENUE - SZARY METEO
„Metalowe regały – jako uzupełnienie oferty kuchennej są nie tylko sposobem na przechowywanie przedmiotów,
ale również ciekawym rozwiązaniem na eksponowanie
domowych dekoracji”.
KUCHNIE NA WYMIAR | CAPITAL

8 9

CAPITAL
nowa odsłona
klasycznego
frontu o kształcie
ramy

42ND MARCHE AVENUE - JASNY SZARY MAT /
84TH BOARD STREET - DĄB KAMIENNY

1

3

subtelny
zintegrowany
uchwyt w ramie
frontu
2

1. Misa Acacia, śr. 30 cm, | 2. Siekacz do ziół z deską Tao,
śr. 20 cm, | 3. Młynek ręczny Sandglass, 2x60 ml, Lamart

drewno
lakierowane

42ND MARCHE AVENUE – BEŻOWA PERŁA /
38TH ELYSEE AVENUE - Z UCHWYTEM L4 –
CZARNY MAT

MODNE POŁĄCZENIA
Kontrastowe połączenie dwóch kolorów, form
i faktur we wnętrzu kuchennym to niezwykle skuteczny sposób, aby osiągnąć spektakularny efekt.
Beżowe fronty typu ramiak doskonale komponują
się z gładkimi taflami frontów w odcieniu matowej
czerni.

KUCHNIE NA WYMIAR | CAPITAL
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CAPITAL

zintegrowany
uchwyt z czarnym
szkłem

fornirowany
front
w nowoczesnej
odsłonie

33RD SAPERAVI AVENUE – SZARY METEO POŁYSK
36TH SAPERAVI AVENUE FORNIR – DĄB CRUD NATURALNY

KUCHNIA
Z CHARAKTEREM
Spójrz, jak pięknie komponują się szafki w ciepłym
dębowym dekorze w zestawieniu z lśniącą, jasnoszarą
zabudowa górną i mocnym wzorem na podłodze.
Takie połączenie to sposób na niebanalną i modną
aranżację kuchni.

2

1

29 kolorów blatu do wyboru.
Skomponuj stół dopasowany
do Twoich potrzeb i upodobań.

3

1. Zestaw pieprzniczka i solniczka Acacia, | 2.
Zestaw 3 pojemników Husla | 3. Deska do serwowania z zestawem 3 narzędzi Tao, 38x18,5x2,2 cm

Więcej stołów
i krzeseł pasujących
do Twojej kuchni
znajdziesz na brw.pl

KUCHNIE NA WYMIAR | CAPITAL
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CAPITAL

nowoczesny,
fornirowany front
z widocznym
usłojeniem drewna

33RD SAPERAVI AVENUE –
DĄB NATURALNY / JASNY SZARY MAT

ZE SZKLANYM AKCENTEM
Połączenie naturalnego dębu z matową szarością to
idealny przepis na piękne i ponadczasowe wnętrze.
Każdy szczegół decyduje tu o jego wyglądzie. Tak
jak czarne szkło, wypełniające przestrzeń powstałą po
precyzyjnym frezowaniu linii uchwytów.

lakier
w kolorze
matowej
czerni

33RD SAPERAVI AVENUE – CZARNY MAT

1
3

2

1. Blok na noże Tao, wym. 10,5x10,5x23 cm, | 2. Czajnik
James, 3,2 l, | 3. Pojemnik Eco 880 ml

KUCHNIE NA WYMIAR | CAPITAL
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CAPITAL

fronty
lakierowane
z obu stron

38TH ELYSEE AVENUE
Z UCHWYTEM L0 – MAGNOLIA POŁYSK

HARMONIA STYLU
Blaty i boki mebli w kolorze ciepłego drewna oraz
jasne fronty w połysku tworzą stonowany, harmonijny
wystrój. Jest to idealne rozwiązanie do kuchni,
w której spędzamy wiele czasu, oddając się kulinarnym
przyjemnościom.

dekor
oddający
naturalne
usłojenie
drewna

subtelny
zintegrowany
z frontem
uchwyt

38TH ELYSEE AVENUE
Z UCHWYTEM L0 – RÓŻANY / JASNY SZARY POŁYSK

Komplet obiadowy Verona Rosa, 18 el. ceramika

KUCHNIE NA WYMIAR | CAPITAL
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CAPITAL

matowy,
lakierowany
front

38TH ELYSEE AVENUE Z UCHWYTEM L4 – LAWENDOWY MAT / SZARA PERŁA MAT

WYSPA
W KUCHNI
Kuchenna wyspa to centrum spotkań
rodzinnych i towarzyskich. Wokół
obszernej wyspy w oryginalnym odcieniu lawendy znajdzie miejsce wielu
miłośników gotowania. Lawendowy
– pochodny fioletu - wprowadza do wnętrza nutę ekstrawagancji. To kolor ludzi
kreatywnych, poszukujących nowych
rozwiązań.

1

2

modny blat
kuchenny
w wersji slim

1. Patelnia grillowa Ultimo, 28 cm z powłoką
Ilag, Ambition, | 2. Garnek z pokrywką Ultimo,
śr. 24 cm z powłoką Ilag, Ambition

estetyczne wykończenie wyspy
blendą zewnętrzną

KUCHNIE NA WYMIAR | CAPITAL
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CAPITAL
BUTELKOWA
ZIELEŃ
Oto kolor, który w kuchni zrobi piorunujące wrażenie.
Żywy, energetyczny, piękny. Żeby nie przyćmić jego
uroku, dyskretnie towarzyszą mu elementy o barwie
matowej szarości. Oto kuchnia dla osób, które lubią się
wyróżniać!

system relingowy - praktyczny sposób
organizacji przestrzeni na ścianie

modna, butelkowa
zieleń w wersji mat

aluminiowy
uchwyt
zintegrowany z
frontem

Dowiedz się więcej.
Zobacz film.

38TH ELYSEE AVENUE Z UCHWYTEM L4 – ZIELONY BUTELKOWY MAT

KUCHNIE NA WYMIAR | CAPITAL
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CAPITAL

fronty
w połysku

oryginalna linia
uchwytu
zintegrowanego
z frontem

idealnie gładki,
lakierowany front
w wersji matowej

38TH ELYSEE AVENUE Z UCHWYTEM L5 – CAPPUCINO MAT /POŁYSK

"Regał oddzielający kuchnię od salonu to sprytny pomysł na organizację
przestrzeni oraz ekspozycję ulubionych książek i dekoracji."

system profesjonalnych
i pakownych koszy cargo
umożliwia łatwy dostęp
do zapasów

KUCHNIE NA WYMIAR | CAPITAL
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CAPITAL

efektowne
i energooszczędne
oświetlenie LED

NIEOCZYWISTE
POŁĄCZENIE
Delikatny odcień pastelowego różu
niezwykle ciekawie prezentuje się
w towarzystwie eleganckiej czerni.
Takie zestawienie to sposób na aranżację niebanalnego i nieoczywistego
wnętrza dla indywidualistów. Uwagę
przyciąga również wysoka zabudowa
z rzędem przeszklonych witryn
eksponujących kuchenną zastawę.

stylowy odcień
pastelowego
różu

front o kształcie
ponadczasowej ramy

lakier w matowym
wydaniu

NOWOŚĆ

46TH YORK AVENUE – DELICJA MAT / CZARNY MAT

KUCHNIE NA WYMIAR | TRAFFIC
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CAPITAL

witryny
ze stylowymi
szprosami

granitowy
zlewozywak
farmerski
dostępny w
ofercie BRW

46TH YORK AVENUE - BIAŁY MAT

NOWOŚĆ

NOWOCZESNA
KLASYKA
Fronty 46th York Avenue to ponadczasowa elegancja,
która nigdy nie wyjdzie z mody. Ich uniwersalny
design sprawdzi się zarówno w nowoczesnych, jak
i klasycznych wnętrzach. Biel frontów o matowym
wykończeniu została przełamana kontrastowymi
elementami w odcieniu czerni.

2
1

3
4

1. Talerz płytki Marrakesz, 20 cm, Lubiana, | 2. Talerz
obiadowy Marrakesz, 26 cm, Lubiana, | 3. Kubek Marrakesz, 350 ml, Lubiana, | 4. Salaterka Marrakesz, Lubiana

Szafki dolne z szufladami
dostępne w podziale na 4 i na 5.
Wybierz wysokość szuflad
odpowiadającą Twoim
potrzebom.

KUCHNIE NA WYMIAR | TRAFFIC
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CAPITAL
DYSKRETNY UROK
Proste, oszczędne w formie fronty mebli
ze zintegrowanymi uchwytami doskonale
oddają minimalistyczne podejście do designu,
tworząc wnętrze pełne subtelnych podziałów.
Fronty kuchenne w niebanalnym połączeniu
kolorystycznym dostępne są w dwóch rodzajach wykończenia - naturalnym fornirze oraz
nowoczesnym matowym lakierze.

Komplet obiadowy Color Pop Blue,
16 el, ceramika

pojemne szuflady
z pełnym wysuwem

fornirowany
front
w matowym
wydaniu

lakier
w wersji mat

47TH SCOTT AVENUE – ATRAMENTOWY /
47TH SCOTT AVENUE – DĄB WENGE

KUCHNIE NA WYMIAR | CAPITAL
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CAPITAL

ponadczasowy
fornirowany
front

36TH NORDE AVENUE Z UCHWYTEM L2– DĄB NATURALNY /
38TH ELYSEE AVENUE Z UCHWYTEM L2 – MAGNOLIA MAT

STYLOWA WYSPA
Duża wyspa stanowi centrum kuchennego
wnętrza. Na tle białej wysokiej zabudowy
stanowi mocny akcent dekoracyjny, jest
też niezastąpiona w przygotowywaniu
codziennych posiłków.
lakier
w matowym
wydaniu

Komplet obiadowy Color Pop Grey,
16 el, ceramika

wygodny,
aluminiowy uchwyt

KUCHNIE NA WYMIAR | CAPITAL
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CAPITAL

intrygujące
połączenie
szarości
i klasycznego
brązu

fronty
pokryte
fornirem

36TH NORDE AVENUE Z UCHWYTEM L0 / L146 – DĄB CRUD RUDE / 38TH ELYSEE AVENUE L0 – SZARY MAT
Barwne fronty ożywiają kuchnię i dodają jej charakteru, a praktyczne, zintegrowane uchwyty akcentują
nowoczesny design mebli. W wybranych szafkach zastosowano unikalny rodzaj uchwytu zintegrowanego L146.

KUCHNIA OTWARTA NA SALON
Stylistycznie spójne wnętrze łączy funkcje kuchni
i salonu. Kontrastowe zestawienie dwóch dekorów klasycznego brązu w nowoczesnym wydaniu i chłodnej
szarości to niebanalne połączenie, które nadaje
wnętrzu niepowtarzalny charakter.

1

2

3

1. Czajnik elektryczny Husla, | 2. Taca Acacia, wym. 47 x
20 x 4 cm, | 3. Szklanka Manhattan Double Glass, 200ml

dwie opcje uchwytu
frezowanego we froncie
do wyboru- długi lub krótki

KUCHNIE NA WYMIAR | CAPITAL
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CAPITAL
NATURALNE PIĘKNO
To, co bliskie naturze jest ponadczasowe i piękne. Meble w wyjątkowej
dębowej okleinie swój niepowtarzalny
wygląd zawdzięczają zróżnicowanej
budowie drewna. Nieregularne słoje
i wyraźnie zaznaczone sęki, spękania
czy przebarwienia oraz piękna gra
świateł w odbiciu naturalnego drewna
na powierzchni dekoru prezentują się
niezwykle klimatycznie.

naturalne
i niepowtarzalne
usłojenie frontów

linearny
uchwyt
w kolorze
czarnym

panel ścienny
w kolorze
frontów

36TH NORDE AVENUE Z UCHWYTEM L4 – DĄB CRUD DZIKI
38TH ELYSEE AVENUE Z UCHWYTEM L4 – CZARNY MAT

KUCHNIE NA WYMIAR | CAPITAL
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CAPITAL

lakierowane
fronty
z neoklasyczną
ramą

43RD LUVAK AVENUE – JASNY SZARY / GRAFIT SZARY

MODERN CLASSIC
Design dla wymagających.
Szlachetny marmur i dumne
odcienie eleganckiej szarości
i grafitu tworzą idealnie dopełniającą się całość. Do tego
klasyczny kształt ramy w nowoczesnym wydaniu. W takiej
kuchni aż chce się pozostać
dłużej... choćby o jeden łyk
porannej kawy.

„Koncepcja kuchni otwartej na
salon to nie tylko idealny sposób
na powiększenie przestrzeni,
ale także inspiracja do jeszcze
efektywniejszego spędzania
wspólnych chwil z rodziną.”

metalowy
uchwyt idealnie
dopasowany
do stylu mebli

KUCHNIE NA WYMIAR | CAPITAL

36 37

CAPITAL

43RD LUVAK AVENUE – SZAMPAŃSKI
Ozdobne listwy wieńczące oraz piękne, klasyczne dodatki udowadniają,
że kuchnia Luvak dobrze czuje się również w nieco bardziej klasycznej odsłonie.

Komplet garnków Fine, 8 elem., GERLACH

lakierowany front w wersji matowej

KUCHNIE NA WYMIAR | CAPITAL
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CAPITAL
GORZKA CZEKOLADA
Ciemne fornirowane fronty z uchwytami z czarnego
szkła oraz niemal niewidoczne, typowe dla kuchni
elementy wyposażenia - to wszystko sprawia, że
zaciera się granica między kuchnią a pokojem.

1

2

3

1. Suszarka do naczyń Siro, wym: 43x32x25 cm, |
2. Łyżka Natur, Gerlach, | 3. Łopatka Natur z otworkami, Gerlach

uchwyt
z czarnym szkłem

fornirowany
front z widocznym
usłojeniem

32ND MALBEC AVENUE – DĄB KASZTANOWY
"Kuchnia otwarta na salon tworzy
z nim jedną, spójną stylistycznie całość.
Świetnym patentem na ocieplenie
wizerunku kuchni jest położenie
stylowego, miękkiego dywanu."
KUCHNIE NA WYMIAR | CAPITAL
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1

W KLIMACIE
LOFT

M

ieszkanie jak na nowojorskim
Brooklynie. Jeśli istnieje pomieszczenie,
w którym szczególnie dobrze wygląda
współczesny, loftowy styl, jest to właśnie
kuchnia. Szkło, drewno, metal, cegła i beton
to świetna alternatywa dla typowej bieli
o wysokim połysku i innych nowoczesnych
projektów kuchennych.

2

3

4

7

5
6

PA L E TA K O L O R Ó W

KAWOWY
JASNY

GREY STONE

SZARY JASNY
MATOWY

8

CZARNY
MATOWY

1. Wazon Kula, czarny mat, wym.
21xh.20 cm, | 2. Lustro okrągłe na pasku,
wym. 50xh87 cm, | 3. Stół Keila, kolor:
czarny/modrzew sibiu złoty, | 4. Krzesło
Aka, kolor: czarny/Print Monstera 02
Gold Black, | 5. Donica na nóżkach,
czarna, wym. 15,5x15,5x29,5 cm, | 6.
Kosz dekoracyjny Soho, śr. 24,5 cm, |
7. Zegar stojący, wym. 22x24x13 cm, |
8. Wazonik ceramiczny czarny wys. 10
cm,, | 9. Komplet obiadowy Keiko, 16 el,
ceramika, | 10. Mata na stół mdf Góry,
czarne; śr. 38 cm

84TH BOARD STREET Z UCHW. L4 - METAL SLATE SZARY /
36TH NORDE AVENUE Z UCHW. L4 - DĄB CRUD
NATURALNY

9

Więcej produktów
pasujących do Twojej
kuchni znajdziesz
na brw.pl
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TRAFFIC
Poznaj nowoczesne kuchnie z linii Traffic.
Meble, które zaskoczą ilością funkcjonalności, przyciągną wzrok wyjątkowym
stylem i elastycznie dopasują się do
domowego budżetu. Wykonane z nowoczesnych materiałów fronty możesz wybrać
według własnych oczekiwań, podobnie
jak uchwyty, które będą kropką nad "i"
Twojego kuchennego królestwa. Baw się
stylem i kolorystyką, by zrealizować swój
własny obraz idealnej kuchni.

TRAFFIC
oświetlenie LED
zintegrowane
z szafką

fornirowany,
głęboko
postarzany
front
regał metalowy
w zabudowie
wyspy

84TH BOARD STREET Z UCHW. L4 - METAL SLATE SZARY /
36TH NORDE AVENUE Z UCHW. L4 - DĄB CRUD NATURALNY

drewniany
system
organizacji
szuflad

Komplet obiadowy Color Pop Black, 16 el, ceramika

Dowiedz się więcej.
Zobacz film.

odkurzacz
zintegrowany z cokołem
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TRAFFIC

praktyczny
organizer
na akcesoria
kuchenne

uchwyt
aluminiowy
wkomponowany
w powierzchnię
frontu

funkcjonalny system półek
do szafek narożnych

nowoczesne
podszafkowe
oświetlenie
modułowe

lakierowany
front w wersji
mat

98TH ELYSEE STREET Z UCHWYTEM L3 - GRAFITOWY MAT / BIAŁY MAT
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TRAFFIC

matowy
front z widocznym
usłojeniem

97TH WEST STREET - JESION TIBERO / TRUFLA MAT
2

1

ZGRANY DUET
Monokolor na wysokich szafkach i strukturę na
niskich łączy ta sama forma frontów oraz charakterystyczny uchwyt w miedzianym kolorze. Dzięki temu
kuchnia ma dwie twarze, które idealnie do siebie
pasują.

3

1. Komplet Gusto do przypraw z obrotowym stojakiem, 12 szt.,
| 2. Mata dekoracyjna na stół, dwukolorowa śr. 38 cm, skóropodobna, | 3. Pędzelek silikonowy Functional Form, Fiskars

delikatny wzór
ramki na frontach

97TH WEST STREET – MISTYCZNY MAT /
DĄB TISANO SZARY
„Kuchnia i jadalnia w jednym.
Już nigdy nie będziesz pokonywać
schodów z tacą pełną filiżanek
wypełnionych kawą. A dodatkowo...
Wystarczy zerknąć przez ramię,
by mieć dzieciaki na oku.”

praktyczne kosze do segregacji
z centralną pokrywą
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TRAFFIC
dekor
o unikalnej
strukturze
w odcieniu
miedzianym

84TH BOARD STREET – FERRO BRĄZOWY /
38TH ELYSEE AVENUE – CZARNY MAT

RDZAWY AKCENT
Dekor przypominający rdzawą blachę to akcent,
obok którego nie sposób przejść obojętnie. Pięknie
przełamuje czerń ścian i kolor korpusów mebli. Do
takiej kuchni aż proszą się naturalne dodatki i lampy
w stylu retro.

praktyczna
szuflada
grzewcza

nietypowa
zabudowa
górna zagospodarowanie
skosów

laminat o wysokiej
odporności
i wytrzymałości

84TH BOARD STREET Z UCHWYTEM L1 – DĄB KAMIENNY /
87TH SMOOTH STREET Z UCHWYTEM L1 – BIAŁY POŁYSK

1
3

2

1. Pojemnik Modan Sugar, 11,5x11,5x14 cm, | 2. Pojemnik Modan
Coffee, 11,5x11,5x14 cm, | 3. Chlebak Modan 33x18x21 cm

praktyczny
system
organizacji
szuflad
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TRAFFIC
SIŁA KONTRASTU
Kuchenna wyspa wyłania się z kontrastowego
tła - ściany wysokich szaf w głębokim dębowym
odcieniu. Połączenie dekoru drewna o wyrazistej
barwie ze szlachetną czernią to sprawdzony duet.

1
2

3

1. Garnek ze szklaną pokrywą Berry, 20 cm/
3,2 l, | 2. Rondel Berry, 16 cm/1,9l, | 3. Wkład
do gotowania na parze Berry, 16/18/20 cm

elegancki, ciemny
dekor drewna
doskonale komponujący
się z głęboką czernią

frezowany
uchwyt
w kolorze
korpusu

lakier
w wersji
matowej

84TH BOARD STREET Z UCHWYTEM L4 – DĄB TABAC /
38TH ELYSEE AVENUE Z UCHWYTEM L4 – CZARNY MAT
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TRAFFIC
możliwość
wyboru
koloru półek

praktyczne,
metalowe
regały

nowoczesna wersja
frontu ze zintegrowanym
metalowym uchwytem

84TH BOARD STREET CHROMIX BIAŁY Z UCHWYTEM L2
Dodanie elementów metalowych w ciąg zabudowy meblowej sprawdzi się w każdym wnętrzu.
Do metalowych regałów najlepiej pasują drewniane półki, a ściana w tle może być z betonu lub kamienia.

W NOWOCZESNYM WYDANIU
To kuchnia, która daje ogromne możliwości aranżacyjne. Nietypowa wysokość zabudowy pozwala
ciekawie urządzić przestrzeń. Zamiast wysokich,
kryjących wszystko szaf, możesz ustawić tu
dekoracje i nadać wnętrzu charakter.

1

2
3

1. Talerz obiadowy Sahara, 26,5 cm, | 2. Kubek
Sahara, 330 ml, | 3. Miska Sahara, 15 cm

wygodne uchwyty montowane
do frontu szafki
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TRAFFIC

NOWOŚĆ

fronty
w lustrzanym
połysku z nutą
ecru ze
wzmocnioną
powłoką

85TH PLAY STREET Z UCHWYTEM L4 – BIAŁY ECRU /
84TH BOARD STREET Z UCHWYTEM L4 – ORZECH
LINCOLNA

front
pearl gloss

NOWY WYMIAR ELEGANCJI
Piękna kompozycja ponadczasowej bieli, orzechowego
brązu i czarnych akcentów tworzą neutralny nienarzucający się styl, w którym miło jest przyrządzić coś
pysznego. Połączenie dwóch różnych faktur dodaje
kuchni elegancji i klasy, a czarne uchwyty idealnie
komponują się z nowoczesnym sprzętem AGD.

!

optymalne
wykorzystanie
miejsca

front
pearl gloss

NOWOŚĆ

!

85TH PLAY STREET Z UCHWYTEM L4 – ANTRACYT ECRU /
84TH BOARD STREET Z UCHWYTEM L4 – DĄB LANCELOT

„W otwartej przestrzeni meble
na wysoki połysk prezentują się
niezwykle elegancko i nowocześnie.
Fronty kuchenne w wyjątkowym,
niemalże lustrzanym połysku pokryto specjalną powłoką, dzięki czemu
są łatwe w pielęgnacji i odporne na
lekkie uszkodzenia mechaniczne”.

stelaż metalowy
pod szafki kuchenne
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TRAFFIC

aluminiowy
uchwyt
zintegrowany
z frontem
front
o matowym
wykończeniu

87TH SMOOTH STREET Z UCHWYTEM L1 –
OXID CIEMNY / KOBE MAT
2

1

3

1. Miska Vulcano, 10,7 cm, | 2. Talerz obiadowy Vulcano,
26,8 cm, | 3. Talerz głęboki Vulcano, 20,2 cm

szklany front
z ramką
aluminiową

praktyczny,
metalowy uchwyt

87TH SMOOTH STREET z uchwytem L2 –
STAL SZARA

KUCHNIA Z CHARAKTEREM
Ciemna kuchnia o niepowtarzalnym designie.
Szare wybarwienie na horyzontalnym układzie
szafek dolnych sąsiaduje z połyskującą czernią
szkła wertykalnych witryn. Całą kompozycję
obejmuje architektoniczna rama.

wygodne gniazdo USB
chowane w blacie
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TRAFFIC
DYSKRETNY UROK
ELEGANCJI
Monochromatyczna zabudowa i światło z dużego
okna tworzą wnętrze sprzyjające atmosferze relaksu.
Połączenie bieli i ciepłego odcienia drewna dodaje
kuchni elegancji i klasy, a czarne uchwyty wprowadzają przepiękny kontrast i idealnie zgrywają się
z nowoczesnym sprzętem AGD.

dekoracyjne
wykończenie
w kolorze
blatu

1

3

2

1. Dzbanek do herbaty Tao, 1000 ml, | 2. Szklanka Manhattan
Double Glass, 380 ml, | 3. Zestaw pieprzniczka i solniczka
Kyoto, śr. 6,2x13 cm

Stwórz stół pod
swoje potrzeby wybierz typ ramy,
kolor i wymiar
blatu!

efektowne wykończenie szafek blendą,
podkreślające walory wizualne kuchni

NOWOŚĆ

nowoczesny
front
z delikatną
ramką

94TH CORTESE STREET Z UCHWYTEM Z1 - BIAŁY SUPER MAT
Więcej stołów
i krzeseł pasujących
do Twojej kuchni
znajdziesz na brw.pl
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2

KUCHNIA
W STYLU
GLAMOUR

1

G

lamour w kuchennym wydaniu
to synonim elegancji i wysokiej
jakości wykończenia. Współczesny styl
glamour odrzuca przepych na rzecz
subtelnego luksusu, który osiąga dzięki
detalom. Żłobione fronty i złote uchwyty
dodają kuchni w stylu glamour smaku
i wyrafinowania.

3
4

7
8
5

6

9

PA L E TA K O L O R Ó W

TOFU

IRBIS

CAFE
MACCHIATO

TOBACCO

1. Zegar ścienny, metal, śr. 70 cm, | 2. Ptaszek dekoracyjny
biały, wym. 7,5x6x12 cm, | 3. Dzbanek Fala, 330 ml, Ambition,
| 4. Filiżanka Bella, 200 ml ze spodkiem śr. 15 cm, | 5. Wazon
ceramiczny, wym. 14x14x15 cm, | 6. Krzesło Bawaria P, kolor:
orzech włoski/tk. Granat Navy, | 7. Stół DSTO 150, kolor: orzech
włoski, | 8. Szklanka do drików Noblesse, 375 ml, Nachtmann, |
9. Szklanka do drików Noblesse, 295 ml, Nachtmann, | 10. Talerz
obiadowy Bella, 26 cm, | 11. Zegar dekoracyjny stojący złoty,
19x6xh25 cm

FRIGG - DĄB MOKKA

ROYAL

10

11

Więcej produktów
pasujących do Twojej
kuchni znajdziesz
na brw.pl

Królewskie wnętrza potrzebują szlachetnej oprawy.
Kuchnie Royal to szeroki wybór frontów wykonanych
z naturalnego drewna, a także wysokiej jakości płyt
pokrytych trwałym lakierem. Wszystko to w stylu
ponadczasowej klasyki, której znakiem rozpoznawczym
są wyraziste rzeźbienia, frezy czy kunsztownie
wykonane uchwyty. Wewnątrz kryje się mnóstwo
funkcjonalnych rozwiązań, które możesz dobrać
samodzielnie. Podobnie jak akcesoria z dożywotnią gwarancją jakości, które zadbają o to, byś każdego
dnia czuł się maksymalnie komfortowo.

ROYAL
ODCIENIE KLASYKI
Klasyczne kuchnie są jak diamenty. Nigdy się nie
starzeją. Stylizowane fronty, dopracowane detale
oraz nowoczesne rozwiązania ułatwiające organizację
wnętrza szafek i przechowywanie produktów pozwolą
Ci na stworzenie własnej, indywidualnej przestrzeni.

oryginalna
dzielona
witryna

Komplet obiadowy Mori Green, 18el, ceramika

praktyczny system
organizacji szuflad

ozdobne
pilastry

wytrzymały,
drewniany blat

delikatne,
metalowe
uchwyty

lakierowany
front o kształcie
ponadczasowej
ramy

KASETTA - SZARY GRAFIT
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ROYAL
W PIĘKNEJ OPRAWIE
Granat to barwa pełna szyku i wytworności. Drewniane
fronty w atramentowym kolorze pięknie komponują
się ze szlachetnym odcieniem szarości. Na tle takiej
kuchni świetnie prezentują się graficzne formy
mebli. Klasa i elegancja sama w sobie.

dekoracyjny
panel ścienny
w kolorze blatu

Komplet obiadowy Astrid Blue, 18el, porcelana

stylizowane uchwyty
w kolorze złota

NOWOŚĆ

ozdobne
szprosy
w witrynach

front drewniany
uszlachetniony
lakierem
w kolorze
atramentowym

TORETTO - ATRAMENTOWY
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ROYAL
KLASYKA GATUNKU
Kuchnia uszlachetniona głębokimi, dekoracyjnymi frezami nabiera szyku w zestawieniu
z eleganckimi uchwytami. Lekkości dodają jej
gustowne witryny wiszące. Pod fasadą klasyki
kuchnia skrywa nowoczesne rozwiązania zwiększające jej funkcjonalność.

1

2

3

4

5

1. Półmisek Daisy, 33 cm, | 2. Talerz płytki Daisy, 27
cm, | 3. Salaterka Daisy, 17 cm, | 4. Filiżanka Daisy,
200 ml, | 5. Spodek Daisy, 14,5 cm

ozdobne frezy

dekoracyjna
listwa
podszafkowa

klasyczny,
drewniany
front

Więcej stołów
i krzeseł pasujących
do Twojej kuchni
znajdziesz
na brw.pl

FRIGG - DĄB MOKKA
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ROYAL

naturalne
drewno

IMPEROR – DĄB BIANCO
Prosty układ mebli, gdzie funkcja i dekoracyjność są równie istotne. Ozdobne linie frezów i delikatne uchwyty dodają
frontom elegancji. Dzięki temu stają się one esencją klasycznej kuchni. Nad wszystkim czuwa zwieńczona listwą
dekoracyjną witryna, która eksponuje ulubioną zastawę.

ESENCJA KLASYKI
Kuchnia w duchu klasyki emanuje spokojem i czarem
minionych epok. W tradycyjnym wnętrzu znalazło
się również miejsce na wyspę – twór współczesnego
designu. Czyż nie jest pięknie?

witryna
umieszczona
na blacie
z ozdobnymi
frezami
i metalowymi
szprosami

Komplet obiadowy Astrid, 18el, porcelana

delikatny,
metalowy
uchwyt

klasyczny okap dostępny
w kolorach frontów
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ROYAL
naturalne
drewno

GLADIO – DĄB MOKKA

Witryny zgrupowane w wiszący dwuszereg ustąpiły miejsca dużemu oknu doświetlającemu
blat. Masywne fronty z litego drewna zdobi subtelny uchwyt z koronkową obwódką.

ozdobny
uchwyt
typu gałka

2
1

3

1. Mata na stół Monstera, złota, wym: 45x37 cm, | 2. Zestaw
młynków do soli i pieprzu Husla, | 3. Zestaw do orzechów
Acacia, wym: 18x5,8 cm

klasyczny front z subtelnym
wykończeniem ramy
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ROYAL

naturalne
drewno

praktyczny system podziału wewnętrznego
szuflady wykonany z litego drewna

dekoracyjny
uchwyt typu
gałka

ELENORE – MARCEPAN
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ROYAL
PLAMA KOLORU
Tradycyjna kuchnia z... pazurem! Piękne, stonowane
kolorystycznie meble stworzyły ciepłą, przytulną
przestrzeń, która ożywa dzięki plamie granatu. Spójrz
na wysoką zabudowę. To właśnie na niej skupi się wzrok
wszystkich Twoich gości.

Komplet obiadowy Verona Aqua, 18el, ceramika

drewno
lakierowane

solidne,
metalowe uchwyty

witryny
z ozdobnymi
szprosami

naturalny
fornir

DRAGGO – JASNY SZARY / ATRAMENTOWY
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ROYAL

delikatne,
punktowe uchwyty

KASETTA – JASNY SZARY
Szare, lakierowane fronty oraz funkcjonalna wyspa zmieniają nieco charakter kuchni utrzymanej w prostym, klasycznym stylu.
Nagły zwrot w stronę nowoczesności hamują jednak tradycyjne frezy i piękne witryny, aż po sufit wypełnione efektowną zastawą
i akcesoriami.

front
lakierowany

Patelnia Granitec ,śr. 24 cm z powłoką Ilag, Gerlach

funkcjonalne organizery
do szuflad wysokich
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1

Z MIŁOŚCI
DO TRADYCJI

2

N

ie ma osoby, której do gustu nie
przypadłby styl klasyczny. Uniwersalizm
mebli kuchennych w tym stylu pozwala
na zabawę dodatkami. Białe fronty mebli
z kontrastującymi, czarnymi uchwytami
idealnie uzupełnią złote lub srebrne
dekoracje.

3

5

4
8

6

7
9

PA L E TA K O L O R Ó W

GREY FOX

WINTER
CLOUDS

BALTIC SKY

GREY
STONE

1. Wazon ceramiczny srebrny, wym. 20x4,5x16 cm, | 2.
Czajnik Claudette, 1,2l porcelana, | 3. Filiżanka ze spodkiem
Claudette, 390 ml. porcelana, | 4. Zestaw sztućców Tunea, 24 el.
Gerlach, | 5. Stół Lucan 2, kolor: biały, | 6. Krzesło Lucan, kolor:
biały/tk. Salvador 17 Grey, | 7. Cukiernica Claudette, porcelana,
| 8. Szklanka Collins Long, 300 ml, | 9. Szklanka Collins, 410 ml,
| 10. Podkładka Gold Leaf, 36x48 cm, | 11. Jabłko dekoracyjne,
śr. 12 cm

KASETTA - BIAŁY CANADIAN

10

SENTIMA

Więcej produktów
pasujących do Twojej
kuchni znajdziesz
na brw.pl

Miłość do klasyki można odzwierciedlić również
w kuchni. Poznaj fronty kuchenne z linii Sentima
i odkryj najbardziej ekonomiczne rozwiązania
mebli szytych na miarę, w atrakcyjnych cenach. Własny
styl możesz wybrać spośród wielu dostępnych wzorów
i kolorów frontów, a o funkcjonalność wnętrza zadbać,
wybierając profesjonalne akcesoria i elementy
wyposażenia dodatkowego.
11

SENTIMA

głębokie,
regularne
frezy podnoszą
walory wizualne
kuchni

PIERWSZA MIŁOŚĆ - BEŻ JASNY

Forma i stylowe dekoracje frontów odwołują się do przeszłości. Klasyczne meble dopełnia
rustykalne AGD i mocne w barwie płytki balansujące pomiędzy czernią a grafitem.

1

2

3

1. Mata na stół Folk, śr. 38 cm, | 2. Pojemnik Vintage
Sugar, śr. 10,7x13 cm, | 3. Pojemnik Vintage Coffe,
śr. 10,7x13 cm

fronty z linii Sentima
są dostępne także
w wersji postarzanej patynowanej

"Patynowanie, czyli postarzanie i uszlachetnianie drewna, to jeden
z popularniejszych obecnie sposobów na efektowne wykończenie
frontów meblowych. Dekoracja frontu warstwą patynowanej powłoki
nadaje mu unikatowy, postarzony wygląd."
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WYPOSAŻENIE
KUCHNIA
BEZ OGRANICZEŃ
Odpowiednie wyposażenie potrafi całkowicie
odmienić kuchnię. Aby zapewnić najwyższy
komfort pracy, oferujemy Ci mnóstwo
zaawansowanych rozwiązań technicznych.
Zadbamy nie tylko o porządek i optymalne
zagospodarowanie wnętrz szafek, ale też
o ich estetyczny wygląd. Przekonaj się,
jak drobne przedmioty i kilka sprytnych
rozwiązań mogą nadać codzienności
zupełnie inny smak.

Funkcjonalne kosze ułatwiają organizację
pracy w kuchni, a dzięki zastosowaniu prowadnic
z pełnym wysuwem oraz cichym domykiem
czynią ją jeszcze bardziej komfortową.

System segregacji odpadów jest wygodnym
rozwiązaniem, które ułatwia codzienną
pracę w kuchni. W zestawie znajduje się
również metalowa pokrywa, która może
być wykorzystywana jako półka.

ZABUDOWA AGD
w ofercie Black Red White

OFERUJEMY:
•
•
•

BOGATY WYBÓR ASORTYMENTU
NOWOCZESNE SPRZĘTY
ZAUFANYCH MAREK
SPRZĘT AGD W STANDARDZIE
(wybrane modele szafek)

Więcej
sprzętu AGD
znajdziesz
na brw.pl
i w Katalogu
AGD
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PRZECHOWYWANIE
Każdy element dobrze urządzonej kuchni
jest wyposażony zgodnie z potrzebami
i oczekiwaniami użytkowników. Odpowiednio dobrane akcesoria pozwalają się
cieszyć gotowaniem i jedzeniem.

System profesjonalnych koszy cargo pozwoli
na sprawną organizację przestrzeni. Łatwy
dostęp do zapasów i pakowność to niewątpliwe atuty takiego rozwiązania.

Obrotowe półki to rozwiązania, które pomogą
optymalnie wykorzystać przestrzeń w szafkach
narożnych. Dzięki ich zastosowaniu zago spodarujesz nawet najbardziej niedostępne
zakamarki szafek kuchennych.

Kosz cargo typu tower pozwala na komfortowe i ergonomiczne przechowywanie zapasów. Szuflady wewnętrzne można dowolnie
zaplanować i dopasować do indywidualnych
potrzeb.

Półki wysuwane z cichym domykiem pozwalają
w pełni wykorzystać dostępną przestrzeń.
Doskonale sprawdzą się w dolnych szafkach
kuchennych.

Subtelne podziały i organizery szuflad to
akcesoria, dzięki którym łatwiej będzie Ci
utrzymać porządek i dopilnować, by wszystko było na swoim miejscu.

Ilość niezbędnych w kuchni zapasów, naczyń
i urządzeń skłania do zastosowania systemów
organizacji wewnątrz zabudowy. Tylko w ten
sposób można zredukować ilość eksponowanych przedmiotów.

System szuflad wewnętrznych Blum zapewnia mnóstwo przestrzeni na produkty oraz
bezpośredni do nich dostęp z trzech stron.
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OŚWIETLENIE
Funkcjonalne i energooszczędne
oświetlenie to niekonwencjonalny
sposób na odmianę każdego wnętrza.

Oświetlenie zamontowane na spodzie szafek
wiszących doświetli blat roboczy w kuchni,
znacznie ułatwiając przygotowywanie posiłków.

Oprawa LED sprawdzi się jako oświetlenie
blatu, wnętrza szafek i witryn w kuchni w
każdym stylu.

Dedykowane oświetlenie szuflad to praktyczne rozwiązanie umożliwiające precyzyjne doświetlenie tej przestrzeni, dzięki
czemu dostęp do jej zawartości stanie się
łatwiejszy.

Oświetlenie LED zintegrowane z wieńcem
szafki dedykowane dla wielbicieli nowinek
technologicznych, którzy cenią przede
wszystkim jakość i oszczędność, a także
troskę o środowisko naturalne.

PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA
Nowoczesne technologie zwiększają
funkcjonalność kuchennego wnętrza.
Różnego rodzaju akcesoria, niekoniecznie
z kuchennym rodowodem, mogą okazać
się niezwykle pomocne także w kuchni.

Gniazdo USB chowane w blacie to funkcjonalny
element wyposażenia kuchni. Jest niemal
niewidoczne, dzięki czemu nie zaburza estetyki blatu i pozostaje neutralną częścią wyposażenia.

Dyskretnie schowane w blacie gniazdko
umożliwia swobodne użytkowanie wszelkich
sprzętów kuchennych wymagających bezpośredniego dostępu do prądu, takich jak
blender, robot kuchenny czy sokowirówka.

System iMove zmienia tradycyjną górną szafkę
w nowoczesną i ergonomiczną przestrzeń
przechowywania, dzięki czemu możesz cieszyć
się pełnym dostępem nawet do najwyżej położonych półek.

Dzięki zastosowaniu podnośnika AVENTOS
jednoczęściowy front można łatwo otworzyć
równolegle do góry i zatrzymać w dowolnej
pozycji. Jest idealny do zastosowania w
szafkach górnych.
KUCHNIE NA WYMIAR | WYPOSAŻENIE
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SZAFKI
Zamawiając meble kuchenne z kolekcji Senso Kitchens, to Ty decydujesz o każdym elemencie swojej kuchni.
Możesz wybierać z szerokiej gamy blatów, materiałów i wzorów frontów, rodzajów uchwytów i oświetlenia, kolorów
korpusów, wyposażenia wewnętrznego, a przede wszystkich rodzajów szafek.
Oferta mebli kuchennych na wymiar Black Red White to bogaty wybór standardowych szafek kuchennych oraz możliwość wykonania szafek niestandardowych, pozwalających na funkcjonalną zabudowę nietypowych pomieszczeń.
Kuchnie na wymiar do doskonała alternatywa do optymalnego zagospodarowania zarówno małych kuchni, gdzie każdy
centymetr jest na wagę złota, jak i dużych, otwartych przestrzeni. Z wykorzystaniem szafek nietypowych urządzisz
każdą, nawet najbardziej nieustawną przestrzeń.
W naszej ofercie mebli kuchennych na wymiar mamy
szafki o różnym przeznaczeniu i wielkości.
Wśród wielu modeli szafek znajdziesz m.in.
•

SZAFKI PODBLATOWE O RÓŻNYCH
WYSOKOŚCIACH I GŁĘBOKOŚCIACH

•

SZAFKI NADBLATOWE

•

SZAFKI DO WYSOKIEJ I ŚREDNIEJ ZABUDOWY

•

SZAFKI WISZĄCE O RÓŻNYCH WYSOKOŚCIACH
ORAZ GŁĘBOKOŚCIACH

•

SZAFKI PRZYSTOSOWANE DO ZABUDOWY AGD

•

SZAFKI NAROŻNE O RÓŻNYCH WYMIARACH

•

SZAFKI Z PÓŁKAMI LUB Z SZUFLADAMI

•

MODELE Z FRONTEM PEŁNYM I SZKLANYM

•

SZAFKI Z FRONTAMI GIĘTYMI

AKCESORIA I OKUCIA
Oferta wyposażenia kuchni
Senso Kitchens bazuje na
najlepszych rozwiązaniach
naszych partnerów handlowych. Dzięki nowoczesnym
akcesoriom szafki oraz szuflady otwierają się lekko i
cicho. Wysokiej klasy akcesoria umożliwiają dogodny
dostęp do wnętrza mebli,
nawet tych głębokich.

KORPUSY
biały alpejski

szampański

szary grenola

grafit szary

czarny

kasztan

wenge

BLATY
29 KOLORÓW BLATÓW NA ZAMÓWIENIE
WYKONYWANYCH NA WYMIAR
(REALIZACJA OD 14 DO 28 DNI W
ZALEŻNOŚCI OD DEKORU)

dąb złocisty

dąb lancelot

dąb kamienny

dąb klepka olejowany

dąb tabac

orzech lincolna

akacja klepka ciemna olejowana

stare drewno

biel krystaliczna

chromix biały

kashmir white

porfido crema

marmur debesis

metropolitan

marmur palatino

aris

trawertyn

industrial

markasyt

gold caspio

ferro brązowy

granit złoty

metal slate szary

marmur valentino

district dark

porfido grafito

volcano

marmur atira

ladabi
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FRONTY CAPITAL
47th scott avenue

materiał: płyta HDF, lakier
dostępny tylko w wersji mat

33rd saperavi avenue

materiał: płyta MDF, lakier
dostępny w wersji połysk i mat

38th elysee avenue

materiał: płyta MDF, lakier
dostępny w wersji połysk i mat

43rd luvak avenue

materiał: płyta HDF, lakier
dostępny tylko w wersji mat

42nd marche avenue
materiał: drewno, fornir,
płyta MDF

46th york avenue

materiał: drewno, fornir,
płyta MDF

NOWOŚĆ

Dostępny w kolorach: 1-58

Dostępny w kolorach: 1-58

Dostępny w kolorach: 1-58

36th norde avenue

32nd malbec avenue

materiał: płyta fornirowana,
forniry naturalne,
fornir postarzany

materiał: drewno, płyta
fornirowana, forniry naturalne

Dostępny w kolorach: 1-58

47th scott avenue

Dostępny w kolorach:
2, 3, 7, 12, 20, 29, 50, 52,
59-63

33rd saperavi avenue

materiał: drewno,
płyta fornirowana

materiał: płyta fornirowana,
forniry naturalne,
fornir postarzany

Dostępny w kolorach:
1-58

49th cortese avenue
materiał: płyta HDF, lakier,
dostępny tylko w wersji mat

NOWOŚĆ

Dostępny w kolorach: 59-63

01
02

śnieżnobiały
biały

Dostępny w kolorach:
2, 3, 7, 12, 20, 29, 50, 52,
59-63 oraz 64-67
11

herbaciany

12

perłowy
popiel

Dostępny w kolorach: 59-63

21
22

lawendowy
patynowy

31
32

Dostępny w kolorach: 1-58

Dostępny w kolorach:
59-63 oraz 64-67

sezamowy
marmurowy

41

mokate

51

miodowy

42

muszelkowy

52

beżowa
perła

ostrygowa
biel

53

beżowy

03

magnolia

13

gołębi

23

lazurowy

33

liliowy

43

04

latte

14

szara perła

24

skandynawski

34

jaśminowy

44

kremowy

54

jasnobeżowy

cappucino

45

biały
kremowy

55

szampański

piaskowy

46

orchidea

56

seledynowy

beż szary

47

delicja

57

awokado

różany

58

zielony
butelkowy

25

16

lekki szary

26

jasny szary

17

szary
meteo

27

stylowy
szary

28

azur

38

brąz

48

atramentowy

39

granitowy

49

perłowa
miedź

50

porto

porcelanowy

06

kredowy
biały

07
08

35

szary

05

15

błękitny
atlantic
lazur

36
37

mleczny

18

09

paryski

19

grafitowy

29

10

pergamin

20

grafit szary

30

granat

40

czarny

59

dąb canadian

62

dąb
kasztanowy

64

dąb crud
naturalny

67

dąb crud
dziki

60

dąb latte

63

dąb
wenge

65

dąb crud
rude

61

dąb naturalny

66

dąb crud
marone

FRONTY TRAFFIC
84th board street

materiał: płyta laminowana

97th west street

96th york street

materiał: płyta HDF, folia PVC
w opcji usłojenie poziome

materiał: płyta MDF, folia PVC
w opcji usłojenie poziome

NOWOŚĆ

Dostępny w kolorach:
75-109

Dostępny w kolorach:
1-58, 75-109

98th elysee street

85th play street

01

materiał: płyta MDF
laminowana

02

NOWOŚĆ

Dostępny w kolorach:
1-58

Dostępny w kolorach:
119-120

51

miodowy

68

chromix biały

75

52

beżowa
perła

69

dąb kamienny

76

53

beżowy

70

dąb lancelot

77

54

jasnobeżowy

71

dąb
tabac

78

55

szampański

56

seledynowy

57

awokado

58

zielony
butelkowy

72
73
74

orzech
lincolna
ferro
brązowy
metal
slate szary

79
80
81
82
83

materiał: płyta MDF, folia PVC
w opcji usłojenie poziome

87th smooth street

91st court street

Dostępny w kolorach:
75-118

Dostępny w kolorach:
1-58

materiał: płyta MDF, folia PVC
w opcji usłojenie poziome

materiał: płyta MDF,
lakier, dostępny tylko
w wersji mat

NOWOŚĆ

Dostępny w kolorach:
68-74

materiał: płyta MDF,
lakier, dostępny w wersji
połysk i mat

94th cortese street

Dostępny w kolorach:
1-58, 75-109

śnieżnobiały

11

herbaciany

21

perłowy
popiel

22

biały

12

03

magnolia

13

gołębi

23

04

latte

14

szara perła

24

05

porcelanowy

15

szary

25

06

kredowy
biały

16

lekki szary

26

07

jasny szary

17

szary
meteo

27

08

mleczny

18

stylowy
szary

28

09

paryski

19

grafitowy

10

pergamin

20

grafit szary

lawendowy

31

sezamowy

41

mokate

patynowy

32

marmurowy

42

muszelkowy

lazurowy

33

liliowy

43

ostrygowa
biel

skandynawski

34

jaśminowy

44

kremowy

błękitny

35

cappucino

45

biały
kremowy

atlantic

36

piaskowy

46

orchidea
delicja

37

beż szary

47

azur

38

brąz

48

różany

29

atramentowy

39

granitowy

49

perłowa
miedź

30

granat

40

czarny

50

porto

biały
połysk
jaśmin
połysk

lazur

biały
super mat
biały
canadian

86

marone

96

pacyfic

105

kobe
mat

110

87

dąb sonoma

97

kobalt
metalik

106

capri

111

biały gładki

88

dąb
riviera

98

107

zieleń
ontario

112

89

dąb
struktura

99

tytan
metalik
oxid
ciemny

108

113

90

dąb halifax
natura
dąb tisano
szary

100

oxid
jasny

109

dąb loara
szary
czarny
mat

magnolia
perła
jasny
szary mat

114

alabaster
mat
mussel
mat

91

101

ferro

115

92

jesion
tibero

102

stal szara

116

akacja

93

dąb halifax
tabac

103

szary
wolfram

117

94

dąb
katania

104

mistyczny
mat

118

95

dąb wenge
magia

beż
jasny

84

kaszmir

85

trufla mat

119
120
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wanilia
połysk
beż
połysk
jasny szary
połysk
mohave
połysk
piaskowy
połysk
szary
połysk
czarny
połysk
biały
ecru
antracyt
ecru
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FRONTY ROYAL
Draggo

Elenore

Imperor

Frigg

Dostępny w kolorach:
59, 61-65

Dostępny w kolorach:
60,66

Dostępny w kolorach:
59, 61-65

Dostępny w kolorach:
59, 61-65

Kasetta

Draggo

Gladio

Toretto

materiał: drewno,
fornir, płyta MDF

materiał:
drewno masyw

materiał: płyta HDF,
lakier, dostępne tylko
w wersji mat

materiał:
drewno masyw

materiał:
drewno masyw

materiał:
drewno masyw

materiał: drewno, fornir,
płyta MDF, lakier, dostępne
tylko w wersji mat

materiał: drewno, fornir, płyta
MDF, lakier, dostępne tylko w
wersji mat

NOWOŚĆ

Dostępny w kolorach: 1-58

01

Dostępny w kolorach:
2,3,7,12,20,29,50,52

Dostępny w kolorach:
59,61-65

śnieżnobiały

11

herbaciany

21

02

biały

12

perłowy
popiel

22

03

magnolia

13

gołębi

23

04

latte

14

szara perła

24

05

porcelanowy

15

szary

25

06

kredowy
biały

16

lekki szary

26

07

jasny szary

17

szary meteo

27

lazur

08

mleczny

18

stylowy szary

28

Dostępny w kolorach:
2,3,7,12,20,29,50,52,59,61-65

lawendowy

31

patynowy

32

lazurowy

33

skandynawski

34

błękitny

35

atlantic

36

azur

37
38

mokate

51

miodowy

marmurowy

42

muszelkowy

52

beżowa
perła

liliowy

43

ostrygowa
biel

53

beżowy

jaśminowy

44

kremowy

54

jasnobeżowy

cappucino

45

biały
kremowy

55

szampański

piaskowy

46

orchidea

56

seledynowy

beż szary

47

delicja

57

awokado

58

zielony
butelkowy

sezamowy

41

brąz

48

różany

09

paryski

19

grafitowy

29

atramentowy

39

granitowy

49

perłowa
miedź

10

pergamin

20

grafit szary

30

granat

40

czarny

50

porto

59

dąb bianco

61

dąb ecru

63

dąb mokka

65

dąb kasztanowy

67

60

marcepan - *
Elenore

66

olcha brązowa - *
Elenore

62

dąb miodowy

64

orzech włoski

FRONTY SENTIMA
Kasetta

Tuzin Róż

Pierwsza Miłość

Dostępny w kolorach:
75-109

Dostępny w kolorach:
75-109

Dostępny w kolorach:
75-109

materiał: płyta MDF, folia PVC
w opcji wersja patynowana

materiał: płyta MDF, folia PVC
w opcji wersja patynowana

materiał: płyta MDF, folia PVC
w opcji wersja patynowana

biały
super mat
biały
canadian

80

alabaster
mat

86

marone

91

dąb tisano
szary

96

pacyfic

81

mussel
mat

87

dąb sonoma

92

97

77

biały gładki

82

akacja

88

93

78

magnolia
perła

83

beż
jasny

89

dąb
riviera
dąb
struktura

jesion
tibero
dąb halifax
tabac
dąb
katania

kobalt
metalik
tytan
metalik
oxid
ciemny

75
76

79

jasny
szary mat

84

kaszmir

85

trufla mat

90

dąb halifax
natura

94
95

dąb wenge
magia

98
99
100

oxid
jasny

101

ferro

105

kobe
mat

102

stal szara

106

capri

103

szary
wolfram
mistyczny
mat

107

zieleń
ontario
dąb loara
szary

104

108
109

czarny mat

Więcej informacji o naszych kuchniach na wymiar znajdziesz na brw.pl
Szukaj inspiracji i zaprojektuj z nami wymarzoną kuchnię do Twojego wnętrza!

front lakierowany

front drewniany

front fornirowany
KUCHNIE NA WYMIAR | FRONTY
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PRZEPIS NA KUCHNIĘ IDEALNĄ.
KROK 1 - WYBIERZ KUCHNIĘ. SZUKAJ INSPIRACJI W BRW
Odkryj bogatą ofertę kuchni BRW i znajdź rozwiązanie idealne dla siebie. Wiele cennych porad i inspirujących zdjęć znajdziesz na naszej stronie brw.pl, w naszych sklepach, w katalogach kuchennych oraz na
naszym blogu.

KROK 2 - SKORZYSTAJ Z USŁUGI POMIARU KUCHNI
Odpowiednie zaplanowanie kuchni zaczyna się od pomiarów. Precyzyjne wymierzenie pomieszczenia to
podstawa. Z jego wielkości wynikać będzie, ile miejsca można będzie przeznaczyć na różne funkcje kuchni.
Możesz to zrobić samodzielnie lub zamówić taką usługę w salonach Black Red White. Usługa pomiaru
dostępna w wybranych salonach Black Red White.

KROK 3 - STWÓRZ SWOJĄ KUCHNIĘ
Z PROJEKTANTEM BLACK RED WHITE
Jaki jest przepis na kuchnię idealną? Jest to możliwość indywidualnego zamówienia na wymiar, zgodnego
z metrażem i ustawnością pomieszczenia oraz dopasowanego do Twoich potrzeb. Skorzystaj z możliwości
planowania, konsultacji i zakupu kuchni. Możesz to zrobić umawiając się na spotkanie z projektantem
w wybranym salonie Black Red White lub spotkać się z nim online. Wybierz opcję, która najbardziej Ci
odpowiada i ciesz się pomieszczeniem swoich marzeń. Przy zakupie kuchni Black Red White projekt kuchni
otrzymujesz gratis.

Podczas rozmowy z projektantem otrzymujesz:

PROJEKT
KUCHNI 3D

WYCENĘ
PROJEKTU

WYCENĘ PROPONOWANEGO
SPRZĘTU AGD

WYCENĘ
USŁUG

*Sprzęt AGD dostępny w wybranych salonach BRW.

KROK 4 - ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE
Projekt gotowy! Wiesz już, jak będzie wyglądać kuchnia, znasz ułożenie szafek, kolor frontów
i blatów, a także rozmieszczenie sprzętów AGD. Jedyna czynność, jaką musisz teraz wykonać,
to złożenie zamówienia. Pomogą Ci w tym nasi doradcy.

TWOJA KUCHNIA W 5 KROKACH
KROK 5 - SKORZYSTAJ Z USŁUG DODATKOWYCH
Kuchnia zamówiona! Skorzystaj z naszych usług podczas zakupu mebli i nie martw się o dostawę,
wniesienie i montaż mebli.

TRANSPORT
Kupując meble w Black Red White, nie musisz martwić się o to, jak dowieziesz je do domu.
Możesz przewieźć je własnym samochodem lub zamówić transport bezpośrednio do miejsca zamieszkania.
Wybierzemy dogodny dla Ciebie czas i termin.

WNOSZENIE MEBLI
Wnoszenie mebli do domu, szczególnie jeśli są duże i ciężkie, wymaga dużego wysiłku. Nasi pracownicy wyręczą
Cię w dźwiganiu ciężkich elementów i dostarczą je bezpośrednio do wnętrza, które urządzasz.

MONTAŻ
Nasze meble tworzymy z myślą o Twojej wygodzie. Projektujemy je tak, żeby z łatwością można było złożyć je
samodzielnie. Jeśli nie masz na to czasu, zrobimy to za Ciebie.
Nasi doświadczeni montażyści pomogą ci w złożeniu Twojej kuchni. Zamów usługę profesjonalnego montażu
podczas zakupu mebli. Wspólnie ustalimy najbardziej dogodny dla Ciebie termin.

PONADTO OFERUJEMY:

ATRAKCYJNE

RABATY

MOŻLIWOŚĆ

ZAKUPU
W RATACH*

** Dołącz do programu gwarancyjnego
Black Red White i zyskaj

25 LAT GWARANCJI
NA MEBLE KUCHENNE
SENSO KITCHENS

*O szczegóły pytaj w salonach BRW.
** 25 lat gwarancji na meble kuchenne Senso Kitchens jest korzyścią związaną z przystąpieniem do Programu Gwarancyjnego Black
Red White i dotyczy wybranych elementów. Aby przystąpić do Programu, należy założyć konto na brw.pl, zapisać się do newslettera
podając adres e-mail wykorzystany do założenia konta na brw.pl, zarejestrować paragon lub fakturę w terminie 30 dni od dnia zakupu
produktu objętego 25-letnią gwarancją, podać numer fabryczny umieszczony na dowolnym opakowaniu poszczególnych elementów
mebli kuchennych. Szczegóły dotyczące uczestnictwa w Programie Gwarancyjnym Black Red White w regulaminie na www.brw.pl
/program-gwarancyjny/.
KUCHNIE NA WYMIAR | USŁUGI

98 99

Kupuj online na brw.pl
lub w ponad 400 salonach w całej Polsce
BOGATA OFERTA
MEBLI I DODATKÓW

ODBIÓR W SALONIE
LUB DOSTAWA DO DOMU

MONTAŻ

WNOSZENIE

AKTUALNE
PROMOCJE
ZAKUPY
NA RATY

ZAKUPY
PRZEZ TELEFON
FILMY
PRODUKTOWE
SHOP
THE LOOK
KONFIGURATORY
MEBLI

Polub nas na Facebooku
@BlackRedWhitePL

Obserwuj nas na Instagramie
@blackredwhitepl

Subskrybuj nasz kanał na
YouTube

Prezentowane w katalogu informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Wszystkie dane dostępne w katalogu są
aktualne w miesiącu oddania katalogu do druku (12/2021). Podane wymiary mebli mogą ulec nieznacznej zmianie, w takim przypadku
zaktualizowane wymiary mebli będą podane na stronie internetowej brw.pl. Wszystkie podane wymiary są wymiarami zewnętrznymi
(uwzględniają wykończenia). Ze względu na ograniczenia wynikające z techniki druku kolory reprodukowane w tym katalogu mogą się
różnić od rzeczywistych kolorów oferowanych mebli i asortymentu wyposażenia wnętrz. Większość mebli prezentowanych w katalogu jest sprzedawana w paczkach do samodzielnego montażu. Tylko prawidłowy, czyli zgodny z instrukcją, montaż mebli gwarantuje
osiągnięcie satysfakcji z ich użytkowania. Poszczególne towary mogą zostać wycofane z oferty w przypadku braku ich dostępności u
producenta. Asortyment dostępny w poszczególnych punktach sprzedaży może być różny.
Uwaga: Jeżeli nie jesteś już zainteresowany tym katalogiem, nie wyrzucaj go. Podaruj go innym zainteresowanym. W ten
sposób przyczynisz się do ochrony środowiska naturalnego.

Szukaj inspiracji i porad
na naszym blogu

Black Red White S.A.
23-400 Biłgoraj
ul. Krzeszowska 63
Dział Obsługi Klienta
T: +48 84 68 50 202
E-mail: bok@brwsa.pl

Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie
ding.pl

