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

kolekcja mebli łazienkowych
bathroom furniture collection

METRO / MAGNE



WYRÓŻNIKI
KOLEKCJI

KEY
FEATURES

MEBEL
WISZĄCY
nowoczesny styl
wnętrza

HANGING
CABINET
modern interior
style

RÓŻNE KOLORY
UCHWYTÓW
w kolekcji

SOFT CLOSE
system cichego 
domykania

SOFT CLOSE
silent closing
system

VARIOUS COLOR
HANDLES
in the collection

LAKIER
ŚWIATŁOUTWARDZALNY
w wybranych wersjach 
kolorystycznych

LACQUER
LIGHT-CURED
in selected
colors

UV

METALOWE
UCHWYTY
trwałość  
i elegancja

METAL
HANDLES
durability
and elegance

RÓŻNE OPCJE
KOLORYSTYCZNE
w kolekcji

VARIOUS COLOR
OPTIONS
in the collection



FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIA
Kolekcja METRO/MAGNE charakteryzuje się dużą różnorodnością brył - znajdziemy w niej aż trzy szerokości szafek podumywalkowych. 

Trzy modne kolory mebli: skandynawski biały połysk, ciepły buk truflowy i nowoczesny, połyskujący grafit, umożliwią ciekawą aranżację 

wnętrza w dowolnym stylu. Dodatkowym atutem kolekcji jest możliwość dokupienia uchwytu w kolorach: czarny mat, złota miedź lub biały 

połysk, które pozwolą na szybką zmianę stylistyki łazienki i dostosowanie się do najnowszych łazienkowych trendów. 

Warto zwrócić uwagę na 3-szufladowe szafki MAGNE, które dzięki swojej dużej pojemności pozwolą na przechowywanie większej ilości 

akcesoriów i kosmetyków. Są doskonałą alternatywą dla małych łazienek, w których nie ma możliwości zawieszenia słupka. 

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

dużo miejsca  
do przechowywania kosmetyków  
i akcesoriów łazienkowych
plenty of space to store cosmetics  
and bathroom accessories

głębokie 
szuflady

deep drawers

różne rodzaje 
umywalek
ceramicznych 
various types of ceramic washbasins 

do wyboru

lakier lub 
drewnopodobny dekor 

choice of lacquer or woodgrain decor

odporny,

światłoutwardzalny lakier
na korpusie i froncie

resistant, light-curing lacquer on body and front

drzwi otwierane na 

prawą lub lewą stronę
reversible door: left or right

FUNCTIONAL SOLUTIONS
METRO/MAGNE collection is characterized by a great variety of solids - you will find as many as three widths of under-basin cabinets. 

Three fashionable colors of furniture: Scandinavian white gloss, warm beech truffle and modern, glossy graphite, will allow for 

interesting interior design in any style. An additional advantage of the collection is the possibility of buying handles in colors: black matt, 

golden copper, or white gloss, which will allow for a quick change of bathroom design and adaptation to the latest bathroom trends.

It is worth paying attention to MAGNE 3-drawer cabinets which thanks to their large capacity will allow you to store more accessories 

and cosmetics. They are a perfect alternative for small bathrooms where there is no possibility to hang a post. 



szafki podumywalkowe 

występują  
z dwoma lub trzema 

szufladami
under-basin cabinets are available  

with two or three handles

Metro D80

190-D-08015+1724

Magne D80

032-D-08001+1724

solidny

metalowy uchwyt
robust metal handle

cztery kolory  
uchwytów LATTE
do wyboru w zależności od stylu urządzanej przestrzeni 
four LATTE handle colours to choose from, depending on the style  
of the space to be decorated

LATTE  chrom * 
chrome

LATTE  czarny mat 
black matt

LATTE  złota miedź 
golden copper

LATTE  biały połysk 
white high gloss

*  w standardzie uchwyt chrom.  
Możliwość zakupienia uchwytów w kolorach: 
czarny mat, złota miedź lub biały połysk 
chrome handle as a standard. There is a possibility  
to buy handles in following colors: black matt, golden 
copper or white gloss





KOLORYSTYKA
COLOURS

SZAFKI CABINETS

SZAFKI CABINETS

kolorystyka jednobarwna
one-colour

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

lakier grafit połysk 
(korpus i front)
lacquer graphite high gloss 
(body and front)

kolorystyka jednobarwna
one-colour

SZAFKI CABINETS

kolorystyka jednobarwna
one-colour

dekor buk truflowy
(korpus i front)
decor truffle beech
(body and front)

METRO / MAGNE

METRO / MAGNE

METRO







METRO / MAGNE
ELEMENTY KOLEKCJI
COLLECTION’S FURNITURE

METRO D50 
0D2S wisząca / wall hung 
zestaw: szafka + umywalka Slim 50 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Slim 50 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 50 × 50 × 39

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

190-D-05050+1730
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

METRO D50 
0D2S wisząca / wall hung 
zestaw: szafka + umywalka Slim 50 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Slim 50 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 50 × 50 × 39

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

190-D-05051+1730
grafit lakier / grafit lakier
graphite lacquer / graphite lacquer 

METRO D50 
0D2S wisząca / wall hung 
zestaw: szafka + umywalka Slim 50 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Slim 50 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 50 × 50 × 39

indeks / index
dekor: korpus / front
decor: body / front

190-D-05052+1730
buk truflowy / buk truflowy
truffle beech / truffle beech

METRO D60 
0D2S wisząca / wall hung 
zestaw: szafka + umywalka Plan 60 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Plan 60 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 59 × 50 × 46

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

190-D-06002+1722
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

METRO D60 
0D2S wisząca / wall hung 
zestaw: szafka + umywalka Barcelona 60 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Barcelona 60 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 60 × 50 × 40

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

190-D-06034+2422
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

METRO D60 
0D2S wisząca / wall hung 
zestaw: szafka + umywalka Plan 60 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Plan 60 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 59 × 50 × 46

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

190-D-06003+1722
grafit lakier / grafit lakier
graphite lacquer / graphite lacquer 

METRO D60 
0D2S wisząca / wall hung 
zestaw: szafka + umywalka Plan 60 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Plan 60 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 59 × 50 × 46

indeks / index
dekor: korpus / front
decor: body / front

190-D-06022+1722
buk truflowy / buk truflowy
truffle beech / truffle beech

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



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

METRO D80 
0D2S wisząca / wall hung 
zestaw: szafka + umywalka Plan 80 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Plan 80 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 79 × 50 × 46

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

190-D-08001+1724
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

METRO D80 
0D2S wisząca / wall hung 
zestaw: szafka + umywalka Barcelona 80 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Barcelona 80 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 80 × 50 × 40

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

190-D-08035+2424
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

METRO D80 
0D2S wisząca / wall hung 
zestaw: szafka + umywalka Plan 80 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Plan 80 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 79 × 50 × 46

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

190-D-08002+1724
grafit lakier / grafit lakier
graphite lacquer / graphite lacquer 

METRO C32 słupek
1D0S wisząca / wall hung tall cabinet

 ×  ×   (cm) 32 × 125 × 33

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

190-C-03201
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

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

METRO C32 słupek
1D0S wisząca / wall hung tall cabinet

 ×  ×   (cm) 32 × 125 × 33

indeks / index
dekor: korpus / front
decor: body / front

190-C-03223
buk truflowy / buk truflowy
truffle beech / truffle beech

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

METRO C32 słupek
1D0S wisząca / wall hung tall cabinet

 ×  ×   (cm) 32 × 125 × 33

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

190-C-03202
grafit lakier / grafit lakier
graphite lacquer / graphite lacquer 

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

METRO D80 
0D2S wisząca / wall hung 
zestaw: szafka + umywalka Plan 80 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Plan 80 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 79 × 50 × 46

indeks / index
dekor: korpus / front
decor: body / front

190-D-08015+1724
buk truflowy / buk truflowy
truffle beech / truffle beech



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

MAGNE D60 
0D3S wisząca / wall hung 
zestaw: szafka + umywalka Plan 60 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Plan 60 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 59 × 65 × 46

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

032-D-06008+1722
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

MAGNE D80 
0D3S wisząca / wall hung 
zestaw: szafka + umywalka Plan 80 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Plan 80 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 79 × 65 × 46

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

032-D-08001+1724
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

MAGNE D60 
0D3S wisząca / wall hung 
zestaw: szafka + umywalka Plan 60 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Plan 60 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 59 × 65 × 46

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

032-D-06009+1722
grafit lakier / grafit lakier
graphite lacquer / graphite lacquer 

MAGNE D80 
0D3S wisząca / wall hung 
zestaw: szafka + umywalka Plan 80 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Plan 80 (ceramics)

 ×  ×   (cm) 79 × 65 × 46

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

032-D-08002+1724
grafit lakier / grafit lakier
graphite lacquer / graphite lacquer 

METRO L60 lustro
wiszące / wall hung mirror

 ×  ×   (cm) 60 × 60 × 2

indeks / index
kolor: korpus
colour: body

190-L-06001
biały laminat
white laminate 

 uchwyt
LATTE handle

  (cm) 20,2

indeks / index
kolor
colour

MO-U-UDP-0173
czarny mat 
black matt 

  (cm) 33

indeks / index
kolor
colour

MO-U-UDP-0174
czarny mat 
black matt 

 uchwyt
LATTE handle

  (cm) 20,2

indeks / index
kolor
colour

MO-U-UDP-0184
złota miedź 
golden copper 

  (cm) 33

indeks / index
kolor
colour

MO-U-UDP-0185
złota miedź 
golden copper 

 uchwyt
LATTE handle

  (cm) 20,2

indeks / index
kolor
colour

MO-U-UDP-0182
biały połysk
white high gloss

  (cm) 33

indeks / index
kolor
colour

MO-U-UDP-0183
biały połysk
white high gloss



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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