
m e b l e  ł a z i e n k o w e

FRENESIA
kolekcja mebli łazienkowych
bathroom furniture collection

meble zmontowane (ASM)
assembled furniture (ASM)



WYRÓŻNIKI
KOLEKCJI

KEY
FEATURES

FRONT MDF
trwały i odporny

RÓŻNE KOLORY
UCHWYTÓW
w kolekcji

FREZOWANE
FRONTY
wyjątkowy charakter
kolekcji

FRONT MDF
durable and resistant

SOFT CLOSE
system cichego 
domykania

SOFT CLOSE
silent closing
system

VARIOUS COLOR
HANDLES
in the collection

MILLED
FRONTS
the unique nature
of the collection

LAKIER
ŚWIATŁOUTWARDZALNY
w wybranych wersjach 
kolorystycznych

LACQUER
LIGHT-CURED
in selected
colors

LAKIEROWANE
BOKI I FRONTY
podwyższony standard
mebla

UV

LACQUERED
SIDES AND FRONTS
higher furniture
standard



FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIA

FUNCTIONAL SOLUTIONS

Kolekcja FRENESIA to praktyczne meble, które z pewnością ułatwią nam korzystanie 

z łazienki. Pojemne, funkcjonalne szafki pozwolą na swobodne przechowywanie dużej 

ilości akcesoriów. Prosta forma dopasuje się do każdej stylistyki, a frezowane  

zaoblone kształty podkreślają elegancki charakter mebli. 

FRENESIA collection is practical furniture that is sure to facilitate using the 

bathroom. The spacious, functional cabinets allow to store a large number of 

accessories freely. The simple form will fit into any style and the milled rounded 

shapes emphasize the elegant character of the furniture. 

dużo miejsca  
do przechowywania kosmetyków  

i akcesoriów łazienkowych
plenty of space to store cosmetics  

and bathroom accessories

trwałe i odporne

fronty z płyty MDF
durable and resistant MDF fronts

solidny

metalowy uchwyt
robust metal handle

frezowane fronty
podkreślające charakter mebli
milled fronts emphasizing the character 
of the furniture

system soft close
zapewniający ciche i łagodne  
domykanie szuflad
drawers equipped with  
soft-close system

dwa kolory 
uchwytów 

do wyboru w zależności od stylu 
urządzanej przestrzeni

two handle colours to choose from, 
depending on the style of the arranged space





KOLORYSTYKA
COLOURS

SZAFKI CABINETS

lakier biały połysk 
(korpus i front)
lacquer white high gloss 
(body and front)

kolorystyka jednobarwna
one-colour

dwa kolory  
uchwytów FREJA

do wyboru w zależności od stylu 
urządzanej przestrzeni 

two FREJA handle colours to choose from, 
depending on the style of the space to be decorated 



 FRENESIA
ELEMENTY KOLEKCJI
COLLECTION’S FURNITURE

FRENESIA D55 
0D2S wisząca / wall hung 
zestaw: szafka + umywalka Soft 55 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Soft 55 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 52 × 50 × 45

indeks / index

kolor: korpus / front 
colour: body / front

001-Z-05506+3091
uchwyt: chrom / handle: chrome

biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

FRENESIA D55 
0D2S wisząca / wall hung 
zestaw: szafka + umywalka Soft 55 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Soft 55 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 52 × 50 × 45

indeks / index

kolor: korpus / front 
colour: body / front

001-Z-05505+3091
uchwyt: czarny / handle: black

biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

FRENESIA D65 
0D2S wisząca / wall hung 
zestaw: szafka + umywalka Soft 65 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Soft 65 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 62 × 50 × 45

indeks / index

kolor: korpus / front 
colour: body / front

001-Z-06506+3092
uchwyt: chrom / handle: chrome

biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

FRENESIA D65 
0D2S wisząca / wall hung 
zestaw: szafka + umywalka Soft 65 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Soft 65 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 62 × 50 × 45

indeks / index

kolor: korpus / front 
colour: body / front

001-Z-06505+3092
uchwyt: czarny / handle: black

biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

FRENESIA C32 słupek
1D0S wisząca / wall hung tall cabinet

 ×  ×   (cm) 33 × 125 × 34

indeks / index

kolor: korpus / front 
colour: body / front

001-Z-03206
uchwyt: chrom / handle: chrome

biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

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

FRENESIA C32 słupek
1D0S wisząca / wall hung tall cabinet

 ×  ×   (cm) 33 × 125 × 34

indeks / index

kolor: korpus / front 
colour: body / front

001-Z-03205
uchwyt: czarny / handle: black

biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

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

*  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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