
m e b l e  ł a z i e n k o w e

CATANIA
kolekcja mebli łazienkowych
bathroom furniture collection

meble do samodzielnego montażu (DSM)
self-assembly furniture (DSM)



WYRÓŻNIKI
KOLEKCJI

KEY
FEATURES

METALOWE
UCHWYTY
trwałość  
i elegancja

METAL
HANDLES
durability
and elegance

MEBEL
NA NÓŻKACH
stabilny i pojemny

FURNITURE
ON LEGS
stable and roomy

LAKIER
ŚWIATŁOUTWARDZALNY
w wybranych wersjach
kolorystycznych

LACQUER
LIGHT-CURED
in selected
colors

UV



FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIA

FUNCTIONAL SOLUTIONS

Kolekcja CATANIA oferuje wiele praktycznych rozwiązań w gotowych zestawach. Szafka 

podumywalkowa posiada dużo miejsca do przechowywania akcesoriów łazienkowych,  

a w połączeniu z szafką z lustrem pozwala na lepszą organizację podręcznych kosmetyków. 

Dodatkowo atutem zestawu jest wbudowane oświetlenie LED, które niezwykle przydaje się 

podczas porannej toalety.

CATANIA collection offers many practical solutions in ready-made sets. The washbasin 

cabinet has plenty of space to store bathroom accessories, and when combined with a mirror 

cabinet, it allows for better organization of every day cosmetics. An additional feature of the 

set is integrated LED lighting, which is extremely useful during the morning toilet.

odporny,

światłoutwardzalny
lakier 
na froncie
resistant, light-curing lacquer 
on front

praktyczna

szafka 
przy lustrze
practical cabinet by the mirror

uniwersalne

drzwi 
otwierane na prawą

lub lewą stronę
reversible door: left or right

energooszczędne

oświetlenie  
LED

energy-saving LED lighting

odporny,

światłotwardzalny 
lakier
na froncie
resistant, light-curing lacquer 
on front

delikatne,

metalowe 
uchwyty 
gentle metal handles 

ceramiczna

umywalka 
ceramic washbasin

mała

szuflada 
na podręczne akcesoria

small drawer for every day 
accessories

wygodny układ 
drzwi i szuflady
convenient arrangement  
of doors and drawerdelikatne,

metalowe 
uchwyty 

gentle metal handles 







KOLORYSTYKA
COLOURS

SZAFKI CABINETS
kolorystyka jednobarwna
one-colour

dekor biały laminat 
(korpus)
decor white laminate 
(body)

lakier biały połysk 
(front)
lacquer white high gloss 
(front)



CATANIA
ELEMENTY KOLEKCJI
COLLECTION’S FURNITURE

CATANIA C170 słupek
2D1S nóżki / legs tall cabinet

 ×  ×   (cm) 35 × 172 × 30

indeks / index
kolor: korpus / front
colour: body / front

034-C-03507
biały laminat / biały lakier
white laminate / white lacquer

drzwi uniwersalne / reversible door L (left) P (right)

lustro
z oświetleniem LED
mirror with  
LED lightingCATANIA Z60 

3D1S nóżki / legs 
zestaw: szafka + lustro + umywalka Plan 60 (ceramika)
set: cabinet + mirror + washbasin Plan 60 (ceramics)

 ×  ×   (cm)
sz. / c.  59 × 80 × 46
l. / m.  60 × 104 × 13

indeks / index
kolor: korpus / front 
colour: body / front

034-Z-06006 + 1722
biały laminat / biały lakier
white laminate / white lacquer

lustro
z oświetleniem LED
mirror with  
LED lightingCATANIA Z80 

4D1S nóżki / legs 
zestaw: szafka + lustro + umywalka Plan 80 (ceramika)
set: cabinet + mirror + washbasin Plan 80 (ceramics)

 ×  ×   (cm)
sz. / c.  79 × 80 × 46
l. / m.  80 × 104 × 13

indeks / index
kolor: korpus / front 
colour: body / front

034-Z-08004 + 1724
biały laminat / biały lakier
white laminate / white lacquer

CATANIA D60 
2D1S nóżki / legs 
zestaw: szafka + umywalka Plan 60 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Plan 60 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 59 × 80 × 46

indeks / index
kolor: korpus / front 
colour: body / front

034-D-06011 + 1722
biały laminat / biały lakier
white laminate / white lacquer

CATANIA D80 
3D1S nóżki / legs 
zestaw: szafka + umywalka Plan 80 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Plan 80 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 79 × 80 × 46

indeks / index
kolor: korpus / front 
colour: body / front

034-D-08008 + 1724
biały laminat / biały lakier
white laminate / white lacquer

*  wymiary szafek zaokrąglono do pełnych centymetrów 
the dimensions of cabinets were rounded to the nearest centimetres



www.nas-meble.pl

Informacje /  Information
Katalog nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa.  

Producent zastrzega sobie prawo do zmian asortymentowych  

i konstrukcyjnych w produktach zawartych w katalogu.  

Wszelkie kopiowanie i powielanie projektów jest zabronione. 

Kolorystyka na zdjęciach w katalogu może różnić się od rzeczywistej.

The catalogue is not an offer in the eyes of law. 

The producer reserves the right to make assortment and 

construction changes at the products described in the catalogue.

Any copying or reproduction of the projects is prohibited. 

Colours in the catalogue may differ from the actual.

Centrala
Head Office:

DEFTRANS Sp. z o. o.
Wszewilki, ul. Sulmierzycka 73
56-300 Milicz, Polska

Biuro Obsługi Klienta
Customer Service Center     

Tel.  +48 71 384 04 86
Fax  +48 71 734 57 28
biuro@deftrans.com.pl
www.deftrans.com.pl

Produkty certyfikowane FSC® są 

dostarczone na życzenie klienta

FSC® certified products are  

delivered at customer’s request 0
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