
m e b l e  ł a z i e n k o w e

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

MALIBU
kolekcja mebli łazienkowych
bathroom furniture collection



WYRÓŻNIKI
KOLEKCJI

KEY
FEATURES

RÓŻNE OPCJE
KOLORYSTYCZNE
w kolekcji

VARIOUS COLOR
OPTIONS
in the collection

METALOWE
UCHWYTY
trwałość  
i elegancja

METAL
HANDLES
durability
and elegance

LAKIER
ŚWIATŁOUTWARDZALNY
w wybranych wersjach
kolorystycznych

LACQUER
LIGHT-CURED
in selected
colors

UV



FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIA

FUNCTIONAL SOLUTIONS

W kolekcji Malibu oferowane meble są bardzo praktyczne i funkcjonalne. W skład zestawu wchodzi 

szafka podumywalkowa, lustro z szafką oraz umywalka. Mała szafka przy lustrze to praktyczne miejsce 

na podręczne kosmetyki. Dedykowany kolekcji wysoki słupek pomieści ręczniki i inne przedmioty 

niezbędne w łazience.

Malibu collection offers very practical and functional furniture. The set 

includes a washbasin cabinet, a mirror with a cabinet and a washbasin. A small 

cabinet by the mirror is a convenient place for your every day cosmetics. The 

tall, narrow cabinet dedicated to the collection can hold towels and other 

items necessary in the bathroom.

mała

szuflada 
na podręczne akcesoria
small drawer for every day accessories

uniwersalne

drzwi 
otwierane na prawą

lub lewą stronę
reversible door: left or right

energooszczędne

oświetlenie  
LED

energy-saving LED lighting

odporny,

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

 

otwarta

półka 
na podręczne akcesoria
open shelf for every day 
accessories

delikatne,

metalowe 
uchwyty 

gentle metal handles

delikatne,

metalowe 
uchwyty 

gentle metal handles

ceramiczna

umywalka 
ceramic washbasin 

mała

szuflada 
na podręczne akcesoria

small drawer for every day accessories

odporny,

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

 

praktyczna

szafka 
przy lustrze
practical cabinet by the mirror

wygodny układ 
drzwi i szuflady
convenient arrangement 
of doors and drawer



KOLORYSTYKA
COLOURS

SZAFKI CABINETS

SZAFKI CABINETS

kolorystyka jednobarwna
one-colour

kolorystyka jednobarwna
one-colour

dekor dąb złoty 
(korpus i front)
decor golden oak 
(body and front)

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

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



MALIBU
ELEMENTY KOLEKCJI
COLLECTION’S FURNITURE

MALIBU Z65 
3D1S bez cokołu / without plinth 
zestaw: szafka + lustro + umywalka Roberto 65 (ceramika)
set: cabinet + mirror + washbasin Roberto 65 (ceramics)

 ×  ×   (cm)
sz. / c.  62 × 80 × 30
l. / m.  60 × 104 × 13

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

106-Z-06501+1522
biały laminat / biały lakier
white laminate / white lacquer

MALIBU Z65 
3D1S bez cokołu / without plinth 
zestaw: szafka + lustro + umywalka Roberto 65 (ceramika)
set: cabinet + mirror + washbasin Roberto 65 (ceramics)

 ×  ×   (cm)
sz. / c.  62 × 80 × 30
l. / m.  60 × 104 × 13

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

106-Z-06502+1522
dąb złoty / dąb złoty
golden oak / golden oak

MALIBU Z75 
4D1S bez cokołu / without plinth 
zestaw: szafka + lustro + umywalka Roberto 75 (ceramika)
set: cabinet + mirror + washbasin Roberto 75 (ceramics)

 ×  ×   (cm)
sz. / c.  70 × 80 × 33
l. / m.  70 × 104 × 13

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

106-Z-07501 + 1523
biały laminat / biały lakier
white laminate / white lacquer

MALIBU Z75 
4D1S bez cokołu / without plinth 
zestaw: szafka + lustro + umywalka Roberto 75 (ceramika)
set: cabinet + mirror + washbasin Roberto 75 (ceramics)

 ×  ×   (cm)
sz. / c.  70 × 80 × 33
l. / m.  70 × 104 × 13

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

106-Z-07502+1523
dąb złoty / dąb złoty
golden oak / golden oak

MALIBU Z85 
4D1S bez cokołu / without plinth 
zestaw: szafka + lustro + umywalka Roberto 85 (ceramika)
set: cabinet + mirror + washbasin Roberto 85 (ceramics)

 ×  ×   (cm)
sz. / c.  83 × 80 × 33
l. / m.  80 × 104 × 13

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

106-Z-08502 +1524 
biały laminat / biały lakier
white laminate / white lacquer

MALIBU Z85 
4D1S bez cokołu / without plinth 
zestaw: szafka + lustro + umywalka Roberto 85 (ceramika)
set: cabinet + mirror + washbasin Roberto 85 (ceramics)

 ×  ×   (cm)
sz. / c.  83 × 80 × 33
l. / m.  80 × 104 × 13

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

106-Z-08503+1524
dąb złoty / dąb złoty
golden oak / golden oak

MALIBU C32  słupek
2D1S bez cokołu / without plinth tall cabinet

 ×  ×   (cm) 33 × 194 × 33

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

106-C-03201
biały laminat / biały lakier
white laminate / white lacquer

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

MALIBU C32  słupek
2D1S bez cokołu / without plinth tall cabinet

 ×  ×   (cm) 33 × 194 × 33

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

106-C-03211
dąb złoty / dąb złoty
golden oak / golden oak

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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