
m e b l e  ł a z i e n k o w e

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

kolekcja mebli łazienkowych
bathroom furniture collection

METRO  
SYSTEM



WYRÓŻNIKI
KOLEKCJI

KEY
FEATURES

MEBLE
MODUŁOWE
możliwość dowolnej
konfiguracji

MODULAR
FURNITURE
any configuration
possible

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

LAKIEROWANE
BOKI I FRONTY
podwyższony standard
mebla

UV

LACQUERED
SIDES AND FRONTS
higher furniture
standard

METALOWE
UCHWYTY
trwałość  
i elegancja

METAL
HANDLES
durability
and elegance



ZDJĘCIE POGLĄDOWE



FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIA
Kolekcja METRO SYSTEM zaskakuje wielością rozwiązań. Modułowe bryły pozwolą na skonfigurowanie 

wymarzonego zestawu mebli, idealnie dopasowanego do możliwości naszej łazienki. Szafki w dwóch głębokościach 

umożliwią zaplanowanie zarówno małej, jak i większej przestrzeni. Zastosowane w meblach nowoczesne systemy, 

wysokiej jakości, światłoutwardzalny lakier, kilka kolorystycznych wariantów uchwytów, wpłynęły na funkcjonalność 

i estetykę kolekcji. To wszystko sprawia, że z meblami METRO SYSTEM możemy zaaranżować niepowtarzalną, 

skrojoną na nasze potrzeby łazienkę.

solidny

metalowy uchwyt
robust metal handle

wybór między

płytkimi i głębokimi
szafkami

choice between shallow 
and deep cabinets

odporny,

światłoutwardzalny 

lakier
na korpusie i froncie
resistant, light-curing lacquer  
on body and front

FUNCTIONAL SOLUTIONS

The METRO SYSTEM collection surprises with a variety of solutions. The modular units will allow you to configure 

your dream set of furniture, ideally suited to the capabilities of our bathroom. Cabinets in two depths will allow you 

to arrange both small and larger space. The modern systems used in the furniture, high quality, light-curing varnish, 

several color variants of handles, influenced the functionality and aesthetics of the collection. All this makes it 

possible for us to arrange with METRO SYSTEM furniture a unique bathroom, tailored to our needs.

drzwi otwierane 
na prawą lub lewą stronę

reversible door: left or right

Metro System C30

190-Z-03013

Metro System C30

190-Z-03009

system soft close
zapewniający ciche i łagodne
domykanie drzwi 
soft-close system for quiet  
and gentle door closing



kosz 
na bieliznę należy zakupić 
dodatkowo
MO-O-KOS-0010
laundry basket is available separately

w opcji dodatkowej

pojemny kosz 

na bieliznę 

UWAGA: kosz pasuje  
wyłącznie do szafki  
METRO SYSTEM A30 głębokiej
capacious laundry basket  
as an additional option 

NOTE: the basket only fits 
in to the METRO SYSTEM A30 deep cabinet

funkcja wypinania 
kosza  

ułatwia utrzymanie czystości
basket detach function 

facilitates maintaining cleanliness

swobodny dostęp 
do kosza umożliwia

prowadnica
z pełnym wysuwem

free access to the basket is provided 
by a full-extension slide

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

do wyboru

różne modele  
i rodzaje umywalek

ceramicznych, 
konglomeratowych  

i szklanych
various models and types of ceramic, 

conglomerate and glass washbasins  
to choose from

Metro System A30  
190-Z-03005



różne możliwości
montażu uchwytów

various mounting options for handles

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  czarny mat 
black matt

LATTE  chrom 
chrome

LATTE  złota miedź 
golden cooper

LATTE  biały połysk 
white high gloss

* przed zakupem wybierz kolor uchwytu
   before purchasing, select the handle colour





MODUŁOWE CECHY KOLEKCJI
Największą zaletą kolekcji METRO SYSTEM jest modułowość. Dzięki niej stworzymy niezliczoną 

ilość kombinacji mebli, optymalnie dopasowanych do przestrzeni i potrzeb jej uzytkowników. 

Jedynym ograniczeniem jest tylko nasza wyobraźnia!

MODULAR FEATURES OF THE COLLECTION

blaty 
dostosowane są 
do głębokości szafek
tops are adapted  
to the depth of cabinets

46 cm

46 cm

46 cm

46 cm

46 cm

23 cm

23 cm

różne funkcje szafek 
z szufladami

various functions of drawer cabinets

szuflada 
z miejscem na syfon 
w szafce dedykowanej 
pod umywalkę 
drawer with trap space 
in a washbasin cabinet

szafka z szufladą  
pod blat 

bez możliwości 
montażu umywalki

cabinet with drawer under worktop 
without the possibility 

of installing a washbasin

lakier biały połysk 
lacquer white high gloss

dekor buk truflowy
decor truffle beech

dekor czarny beton
decor black storm

kolory blatów 
top colours

* blaty dostarczane bez otworu pod umywalkę
   worktops supplied without a hole for the washbasin

Metro System B60

190-Z-06011

Metro System D60

190-Z-06019

Metro System D60

190-Z-06019

90 cm

80 cm

120 cm

60 cm

30 cm

60 cm

30 cm

The biggest advantage of the METRO SYSTEM collection is its modularity. It allows us to create 

countless combinations of furniture, optimally matching the space and the needs of its users.

Your imagination is the only limit!



Metro System A30  
płytka / shallow
190-Z-03001

Metro System A30  
głęboka / deep
190-Z-03005

Metro System C30  
płytka / shallow
190-Z-03009

Metro System C30  
głęboka / deep
190-Z-03013

Szafki z drzwiami występują w wersji płytkiej i głębokiej
Door cabinets are available in shallow and deep versions

kubiki w trzech 
wymiarach 
są doskonałym uzupełnieniem kolekcji
cubics units coming in three sizes are a perfect 
complement to the collection

dwa sposoby 
montażu półki 

two methods of shelf mounting

Pasujące do kolekcji płytkie i głębokie kubiki w trzech kolorach są świetnym 
uzupełnieniem szafek zamkniętych. Można je wykorzystać do przechowywania 
podręcznych akcesoriów, ręczników i dekoracji. 
The matching shallow and deep cubics units in three colours are a great addition to closed cabinets.  
They can be used to store every day accessories, towels or decoration.

kubik A30  
płytki 

shallow

kubik A30  
głęboki 

deep

kubik A30 
głęboki podwójny 
double deep

30 cm

6
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0
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30 cm30 cm 30 cm
22 cm

45 cm
22 cm

45 cm

biały laminat 
white laminate

dekor buk truflowy
decor truffle beech

dekor czarny beton
decor black storm

kubik podwójny 

można zawiesić 
w pionie i w poziomie

double cubic unit can be hung vertically and horizontally

drzwi otwierane na 

prawą lub 
lewą stronę
reversible door:  
left or right

kolory kubików 
cubic colours

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



ZAPROJEKTUJ DUŻĄ ŁAZIENKĘ 

TO CREATE A LARGE BATHROOM

etapy 
budowania  

tego zestawu 
znajdziesz na stronie obok 

find the stages of building 
this set on the 
opposite page



połącz dwa układy do aranżacji jednego wnętrza
STAGE 3: combine two systems for the arrangement of one interior

ETAP 3:

blat UNI F120 
głęboki / deep

buk truflowy / truffle beech

125-F-12016

Elan 40 
umywalka nablatowa

top washbasin

1578

Metro System D60 
głęboka / deep 

dwie szuflady / two drawers

190-Z-06015

Metro System B60 
głęboka / deep 

dwie szuflady / two drawers

190-Z-06007

Stilla E60 LED 
szafka lustrzana / mirror cabinet 

190-E-06017

2 × Metro System B60 
głęboka / deep 

jedna szuflada / one drawer  

190-Z-06011

5 × Metro System C30
płytka / shallow 

jednodrzwiowa / one door  

190-Z-03009

przed zakupem wybierz
kolor uchwytu
idealny do twojego wnętrza

before purchasing, choose the 
colour of the handle that is ideal 
for your interior

stwórz zestaw z umywalką i szafką lustrzaną
STAGE 1: create a set with a washbasin and a mirror cabinet

rozbuduj zestaw o dodatkowy układ szafek na drugiej ścianie 
STAGE 2: extend the set with on additional cabinet layout on the other wall

ETAP 1:

ETAP 2:

blat UNI F120 
głęboki / deep

buk truflowy / truffle beech

125-F-12016
* blat dostarczany bez otworu

* top supplied without 
a hole for the washbasin

*



ZAPROJEKTUJ MAŁĄ ŁAZIENKĘ 

etapy 
budowania  

tego zestawu 
znajdziesz na stronie obok 

find the stages of building 
this set on the 
opposite page

TO CREATE A SMALL BATHROOM



stwórz zestaw z umywalką i szafką lustrzaną
STAGE 1: create a set with a washbasin and a mirror cabinet

ETAP 1:

Salsa E50 + P50 
szafka lustrzana + panel oświetleniowy
mirror cabinet + lighting panel

242-E-05005 + 242-P-05001

blat UNI F60 
głęboki / deep

czarny beton / black storm

125-F-06009
* blat dostarczany bez otworu

* top supplied without 
a hole for the washbasin

Elan 40 
umywalka nablatowa

top washbasin

1578

Metro System D60 
głęboka / deep 

jedna szuflada / one drawer

190-Z-06021

przed zakupem wybierz
kolor uchwytu
idealny do twojego wnętrza

before purchasing, choose the colour of 
the handle that is ideal for your interior

połącz dwa układy do 
aranżacji jednego wnętrza
STAGE 3: combine two systems for 
the arrangement of one interior

ETAP 3:

rozbuduj zestaw o dodatkowy układ szafek na drugiej ścianie 
STAGE 2: extend the set with an additional cabinet layout on the other wall

ETAP 2:

4 × kubik A30 
płytki / shallow 

czarny beton / black storm

125-A-03010

2 × Metro System C30
płytka / shallow 

jednodrzwiowa / one door  

190-Z-03011

*







KOLORYSTYKA
COLOURS

METRO SYSTEM
kolorystyka jednobarwna
one-colour

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

KUBIKI
kolorystyka jednobarwna
one-colour

biały laminat 
(korpus)
white laminate 
(body)

dekor buk truflowy 
(korpus)
decor truffle beech 
(body)

dekor czarny beton
(korpus)
decor black storm 
(body)

BLATY
kolorystyka jednobarwna
one-colour

lakier biały połysk
lacquer white high gloss

dekor buk truflowy
decor truffle beech

dekor czarny beton
decor black storm



METRO SYSTEM
ELEMENTY KOLEKCJI
COLLECTION’S FURNITURE

METRO SYSTEM D45
płytka / shallow  1D0S wisząca / wall hung

szafka podumywalkowa / washbasin cabinet

 ×  ×   (cm) 43 × 60 × 30

indeks szafki 
cabinet’s index

190-Z-04501 uchwyt: czarny / handle: black

190-Z-04502 uchwyt: chrom / handle: chrome

190-Z-04503 uchwyt: biały / handle: white

190-Z-04504 uchwyt: złoty / handle: gold

kolor: korpus / front 
colour: body / front

biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer

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

pasująca umywalka
fits to washbasin

VALENCIA NEW 45 – 9917

METRO SYSTEM D50
płytka / shallow  1D0S wisząca / wall hung

szafka podumywalkowa / washbasin cabinet

 ×  ×   (cm) 47 × 60 × 30

indeks szafki 
cabinet’s index

190-Z-05003 uchwyt: czarny / handle: black

190-Z-05004 uchwyt: chrom / handle: chrome

190-Z-05005 uchwyt: biały / handle: white

190-Z-05006 uchwyt: złoty / handle: gold

kolor: korpus / front 
colour: body / front

biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer

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

pasująca umywalka
fits to washbasin

VALENCIA NEW 50 – 9915

METRO SYSTEM D60
głęboka / deep  0D1S wisząca / wall hung

szafka podumywalkowa / washbasin cabinet

 ×  ×   (cm) 60 × 30 × 45

indeks szafki 
cabinet’s index

190-Z-06019 uchwyt: czarny / handle: black

190-Z-06020 uchwyt: chrom / handle: chrome

190-Z-06021 uchwyt: biały / handle: white

190-Z-06022 uchwyt: złoty / handle: gold

kolor: korpus / front 
colour: body / front

biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer

pasujące umywalki
fits to washbasin

PLAN 60 – 1722

PURO 60 – 3072

VERSO 60 – 1042

ZEEN 60 – 1552

ELAN + BLAT / TOP

METRO SYSTEM D60
głęboka / deep  0D2S wisząca / wall hung

szafka podumywalkowa / washbasin cabinet

 ×  ×   (cm) 60 × 60 × 45

indeks szafki 
cabinet’s index

190-Z-06015 uchwyt: czarny / handle: black

190-Z-06016 uchwyt: chrom / handle: chrome

190-Z-06017 uchwyt: biały / handle: white

190-Z-06018 uchwyt: złoty / handle: gold

kolor: korpus / front 
colour: body / front

biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer

pasujące umywalki
fits to washbasin

PLAN 60 – 1722

PURO 60 – 3072

VERSO 60 – 1042

ZEEN 60 – 1552

ELAN + BLAT / TOP

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

 

METRO SYSTEM D40
płytka / shallow  1D0S wisząca / wall hung

szafka podumywalkowa / washbasin cabinet

 ×  ×   (cm) 39 × 60 × 22

indeks szafki 
cabinet’s index

190-Z-04003 uchwyt: czarny / handle: black

190-Z-04004 uchwyt: chrom / handle: chrome

190-Z-04005 uchwyt: biały / handle: white

190-Z-04006 uchwyt: złoty / handle: gold

kolor: korpus / front 
colour: body / front

biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer

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

pasujące umywalki
fits to washbasin

TUMMY 40 – 1508

MINI 40 – 1406



METRO SYSTEM D60
głęboka / deep  0D2S wisząca / wall hung

szafka podumywalkowa / washbasin cabinet

 ×  ×   (cm) 60 × 60 × 40

indeks szafki 
cabinet’s index

190-Z-06023 uchwyt: czarny / handle: black

190-Z-06024 uchwyt: chrom / handle: chrome

190-Z-06025 uchwyt: biały / handle: white

190-Z-06026 uchwyt: złoty / handle: gold

kolor: korpus / front 
colour: body / front

biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer

pasujące umywalki
fits to washbasin

BARCELONA 60 – 2422

OLEX 60 – 2012

METRO SYSTEM D60
głęboka / deep  2D0S wisząca / wall hung

szafka podumywalkowa / washbasin cabinet

 ×  ×   (cm) 60 × 60 × 45

indeks szafki 
cabinet’s index

190-Z-06027 uchwyt: czarny / handle: black

190-Z-06028 uchwyt: chrom / handle: chrome

190-Z-06029 uchwyt: biały / handle: white

190-Z-06030 uchwyt: złoty / handle: gold

kolor: korpus / front 
colour: body / front

biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer

pasujące umywalki
fits to washbasin

PLAN 60 – 1722

PURO 60 – 3072

VERSO 60 – 1042

ZEEN 60 – 1552

ELAN + BLAT / TOP

METRO SYSTEM D80
głęboka / deep  0D1S wisząca / wall hung

szafka podumywalkowa / washbasin cabinet 

 ×  ×   (cm) 80 × 30 × 45

indeks szafki 
cabinet’s index

190-Z-08014 uchwyt: czarny / handle: black

190-Z-08015 uchwyt: chrom / handle: chrome

190-Z-08016 uchwyt: biały / handle: white

190-Z-08017 uchwyt: złoty / handle: gold

kolor: korpus / front 
colour: body / front

biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer

pasujące umywalki
fits to washbasin

PLAN 80 – 1724

PURO 80 – 3074

VERSO 80 – 1044

ZEEN 80 – 1554

ELAN + BLAT / TOP

METRO SYSTEM D80
głęboka / deep  0D2S wisząca / wall hung

szafka podumywalkowa / washbasin cabinet

 ×  ×   (cm) 80 × 60 × 45

indeks szafki 
cabinet’s index

190-Z-08006 uchwyt: czarny / handle: black

190-Z-08007 uchwyt: chrom / handle: chrome

190-Z-08008 uchwyt: biały / handle: white

190-Z-08009 uchwyt: złoty / handle: gold

kolor: korpus / front 
colour: body / front

biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer

pasujące umywalki
fits to washbasin

PLAN 80 – 1724

PURO 80 – 3074

VERSO 80 – 1044

ZEEN 80 – 1554

ELAN + BLAT / TOP

METRO SYSTEM D80
głęboka / deep  0D2S wisząca / wall hung

szafka podumywalkowa / washbasin cabinet 

 ×  ×   (cm) 80 × 60 × 40

indeks szafki 
cabinet’s index

190-Z-08018 uchwyt: czarny / handle: black

190-Z-08019 uchwyt: chrom / handle: chrome

190-Z-08020 uchwyt: biały / handle: white

190-Z-08021 uchwyt: złoty / handle: gold

kolor: korpus / front 
colour: body / front

biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer

pasujące umywalki
fits to washbasin

BARCELONA 80 – 2424

OLEX 80 – 2014

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



METRO SYSTEM A30
głęboka / deep  1D0S wisząca / wall hung

szafka / cabinet

 ×  ×   (cm) 30 × 60 × 45

indeks szafki 
cabinet’s index

190-Z-03005 uchwyt: czarny / handle: black

190-Z-03006 uchwyt: chrom / handle: chrome

190-Z-03007 uchwyt: biały / handle: white

190-Z-03008 uchwyt: złoty / handle: gold

kolor: korpus / front 
colour: body / front

biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer

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

METRO SYSTEM C30
głęboka / deep  1D0S wisząca / wall hung

szafka / cabinet

 ×  ×   (cm) 30 × 90 × 45

indeks szafki 
cabinet’s index

190-Z-03013 uchwyt: czarny / handle: black

190-Z-03014 uchwyt: chrom / handle: chrome

190-Z-03015 uchwyt: biały / handle: white

190-Z-03016 uchwyt: złoty / handle: gold

kolor: korpus / front 
colour: body / front

biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer

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

METRO SYSTEM B60
głęboka / deep  0D1S wisząca / wall hung

szafka pod blat / cabinet under top

 ×  ×   (cm) 60 × 30 × 45

indeks szafki 
cabinet’s index

190-Z-06011 uchwyt: czarny / handle: black

190-Z-06012 uchwyt: chrom / handle: chrome

190-Z-06013 uchwyt: biały / handle: white

190-Z-06014 uchwyt: złoty / handle: gold

kolor: korpus / front 
colour: body / front

biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer

METRO SYSTEM B80
głęboka / deep  0D1S wisząca / wall hung

szafka pod blat / cabinet under top

 ×  ×   (cm) 80 × 30 × 45

indeks szafki 
cabinet’s index

190-Z-08010 uchwyt: czarny / handle: black

190-Z-08011 uchwyt: chrom / handle: chrome

190-Z-08012 uchwyt: biały / handle: white

190-Z-08013 uchwyt: złoty / handle: gold

kolor: korpus / front 
colour: body / front

biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer

METRO SYSTEM A30
płytka / shallow  1D0S wisząca / wall hung

szafka / cabinet

 ×  ×   (cm) 30 × 60 × 22

indeks szafki 
cabinet’s index

190-Z-03001 uchwyt: czarny / handle: black

190-Z-03002 uchwyt: chrom / handle: chrome

190-Z-03003 uchwyt: biały / handle: white

190-Z-03004 uchwyt: złoty / handle: gold

kolor: korpus / front 
colour: body / front

biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer

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

METRO SYSTEM C30
płytka / shallow  1D0S wisząca / wall hung

szafka / cabinet

 ×  ×   (cm) 30 × 90 × 22

indeks szafki 
cabinet’s index

190-Z-03009 uchwyt: czarny / handle: black

190-Z-03010 uchwyt: chrom / handle: chrome

190-Z-03011 uchwyt: biały / handle: white

190-Z-03012 uchwyt: złoty / handle: gold

kolor: korpus / front 
colour: body / front

biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer

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

METRO SYSTEM B60
głęboka / deep  0D2S wisząca / wall hung

szafka pod blat / cabinet under top

 ×  ×   (cm) 60 × 60 × 45

indeks szafki 
cabinet’s index

190-Z-06007 uchwyt: czarny / handle: black

190-Z-06008 uchwyt: chrom / handle: chrome

190-Z-06009 uchwyt: biały / handle: white

190-Z-06010 uchwyt: złoty / handle: gold

kolor: korpus / front 
colour: body / front

biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer

METRO SYSTEM B80
głęboka / deep  0D2S wisząca / wall hung

szafka pod blat / cabinet under top

 ×  ×   (cm) 80 × 60 × 45

indeks szafki 
cabinet’s index

190-Z-08002 uchwyt: czarny / handle: black

190-Z-08003 uchwyt: chrom / handle: chrome

190-Z-08004 uchwyt: biały / handle: white

190-Z-08005 uchwyt: złoty / handle: gold

kolor: korpus / front 
colour: body / front

biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer

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



KUBIK A30 głęboki / deep  
0D0S wisząca szafka 
wall hung cabinet

 ×  ×   (cm) 30 × 30 × 44

indeks / index
kolor: korpus
colour: body

125-A-03002
biały laminat 
white laminate

indeks / index
kolor: korpus
colour: body

125-A-03001
buk truflowy 
truffle beech 

indeks / index
kolor: korpus
colour: body

125-A-03009
czarny beton 
black storm 

KUBIK A30 płytka / shallow  
0D0S wisząca szafka 
wall hung cabinet

 ×  ×   (cm) 30 × 30 × 20

indeks / index
kolor: korpus
colour: body

125-A-03006
biały laminat 
white laminate

indeks / index
kolor: korpus
colour: body

125-A-03005
buk truflowy 
truffle beech 

indeks / index
kolor: korpus
colour: body

125-A-03010
czarny beton 
black storm 

KUBIK A30 głęboki podwójny/ double deep 
0D0S wisząca szafka 
wall hung cabinet

 ×  ×   (cm) 60 × 30 × 44

indeks / index
kolor: korpus
colour: body

125-A-03021
biały laminat 
white laminate

indeks / index
kolor: korpus
colour: body

125-A-03019
buk truflowy 
truffle beech 

indeks / index
kolor: korpus
colour: body

125-A-03018
czarny beton 
black storm

KOSZ CARGO  kosz / basket

 ×  ×   (cm) 23 × 41,5× 33

indeks / index
kolor
colour

MO-O-KOS-0010
szary
grey

pasuje wyłącznie do szafki METRO SYSTEM A30 głębokiej 
the basket only fits in to the METRO SYSTEM A30 deep cabinet

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



BLAT UNI F30 płytki / shallow blat / top

 ×  ×   (cm) 30 × 2,5 × 23

indeks / index
kolor
colour

125-F-03001
biały lakier
white lacquer

indeks / index
kolor
colour

125-F-03002
buk truflowy 
truffle beech 

indeks / index
kolor
colour

125-F-03006
czarny beton 
black storm 

BLAT UNI F60 płytki / shallow  blat / top

 ×  ×   (cm) 60 × 2,5 × 23

indeks / index
kolor
colour

125-F-06007
biały lakier
white lacquer

indeks / index
kolor
colour

125-F-06008
buk truflowy 
truffle beech 

indeks / index
kolor
colour

125-F-06010
czarny beton 
black storm 

BLAT UNI F80 głęboki / deep blat / top

 ×  ×   (cm) 80 × 2,5 × 46

indeks / index
kolor
colour

125-F-08001
biały lakier
white lacquer

indeks / index
kolor
colour

125-F-08002
buk truflowy 
truffle beech 

indeks / index
kolor
colour

125-F-08007
czarny beton 
black storm 

BLAT UNI F120 głęboki / deep  blat / top

 ×  ×   (cm) 120 × 2,5 × 46

indeks / index
kolor
colour

125-F-12015
biały lakier
white lacquer

indeks / index
kolor
colour

125-F-12016
buk truflowy 
truffle beech 

indeks / index
kolor
colour

125-F-12021
czarny beton 
black storm 

BLAT UNI F30 głęboki / deep blat / top

 ×  ×   (cm) 30 × 2,5 × 46

indeks / index
kolor
colour

125-F-03003
biały lakier
white lacquer

indeks / index
kolor
colour

125-F-03004
buk truflowy 
truffle beech 

indeks / index
kolor
colour

125-F-03005
czarny beton 
black storm 

BLAT UNI F60 głęboki / deep  blat / top

 ×  ×   (cm) 60 × 2,5 × 46

indeks / index
kolor
colour

125-F-06001
biały lakier
white lacquer

indeks / index
kolor
colour

125-F-06002
buk truflowy 
truffle beech 

indeks / index
kolor
colour

125-F-06009
czarny beton 
black storm 

BLAT UNI F90 głęboki / deep  blat / top

 ×  ×   (cm) 90 × 2,5 × 46

indeks / index
kolor
colour

125-F-09002
biały lakier
white lacquer

indeks / index
kolor
colour

125-F-09001
buk truflowy 
truffle beech 

indeks / index
kolor
colour

125-F-09003
czarny beton 
black storm 



 panel oświetleniowy
SALSA P50 lighting panel

 ×  ×   (cm) 50,4 × 19 × 20

indeks / index
kolor
colour

242-P-05001
biały laminat / chrom połysk 
white laminate / chrome gloss 

pasuje do SALSA E50 / fits to SALSA E50

SALSA E50 szafka lustrzana
1D0S wisząca / wall hung mirror cabinet

 ×  ×   (cm) 50 × 60 × 15

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

242-E-05005
efekt lustra / lustro
mirror effect / mirror

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

do skompletowania z gniazdem meblowym Combi Box
possibility to add the Combi Box furniture outlet

STILLA E60 LED 
1D0S wisząca szafka lustrzana 
wall hung mirror cabinet

 ×  ×   (cm) 60 × 60 × 20

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

190-E-06017
biały lakier, buk truflowy / lustro
white lacquer, truffle beech / mirror

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

  gniazdo meblowe  
z włącznikiem oświetlenia

COMBI BOX furniture socket with light switch

 ×  ×   (cm) 14 × 6,3 × 4,5

indeks / index
kolor
colour

MO-S-ZES-0040
srebrny 
silver 

pasuje do wszystkich szafek lustrzanych z kolekcji SALSA 
fits all the mirror cabinets in the SALSA collection

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

SALSA E60  
1D0S wisząca / wall hung  

 ×  ×   (cm) 61 × 60 × 20

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

242-E-06005
biały lakier / lustro
white lacquer / mirror 

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

gniazdo meblowe Combi Box w komplecie z szafką
Combi Box furniture socket complete with cabinet

szafka lustrzana z wbudowanym 
panelem oświetleniowym LED
mirror cabinet with integrated 
LED lighting panel



PLAN  umywalka meblowa
ceramiczna / ceramic  inner washbasin

 ×  ×   (cm) 60 × 2 × 46

indeks / index PLAN 60 – 1722

 ×  ×   (cm) 80 × 2 × 46

indeks / index PLAN 80 – 1724

OLEX  umywalka meblowa
konglomerat / mineral composite  inner washbasin

 ×  ×   (cm) 60 × 6 × 40

indeks / index OLEX 60 – 2012

 ×  ×   (cm) 80 × 6 × 40

indeks / index OLEX 80 – 2014

ZEEN  umywalka meblowa
konglomerat / mineral composite  inner washbasin

 ×  ×   (cm) 60 × 6 × 46

indeks / index ZEEN 60 – 1552

 ×  ×   (cm) 80 × 6 × 46

indeks / index ZEEN 80 – 1554

ELAN  umywalka nablatowa
ceramiczna / ceramic  top washbasin

 ×  ×   (cm) 40 × 10 × 40

indeks / index ELAN 40 – 1578

 ×  ×   (cm) 60 × 10 × 40

indeks / index ELAN 60 – 1572

PURO  umywalka meblowa
szklana / glass  inner washbasin

 ×  ×   (cm) 61 × 2 × 46

indeks / index PURO 60 – 3072

 ×  ×   (cm) 81 × 2 × 46

indeks / index PURO 80 – 3074

VALENCIA NEW  umywalka meblowa
ceramiczna / ceramic  inner washbasin

 ×  ×   (cm) 45 × 10 × 32

indeks / index VALENCIA 45 – 9917

 ×  ×   (cm) 48 × 10 × 31

indeks / index VALENCIA 50 – 9915

TUMMY  umywalka meblowa
ceramiczna / ceramic  inner washbasin

 ×  ×   (cm) 40 × 9 × 29

indeks / index TUMMY 40 – 1508

MINI  umywalka meblowa
ceramiczna / ceramic  inner washbasin

 ×  ×   (cm) 40 × 8 × 22

indeks / index MINI 40 – 1406

BARCELONA  umywalka meblowa
ceramiczna / ceramic  inner washbasin

 ×  ×   (cm) 62 × 5 × 41

indeks / index BARCELONA 60 – 2422

 ×  ×   (cm) 81 × 5 × 40

indeks / index BARCELONA 80 – 2424

VERSO  umywalka meblowa
ceramiczna / ceramic  inner washbasin

 ×  ×   (cm) 61 × 7 × 46

indeks / index VERSO 60 – 1042

 ×  ×   (cm) 81 × 7 × 46

indeks / index VERSO 80 – 1044

*  z uwagi na materiał wykonania, wymiary umywalek mogą się nieznacznie różnić od wartości podanych w tabelach 
due to the material used, the dimensions of the washbasins may slightly vary from the values given in the tables









Propozycje konfiguracji szafek z kolekcji METRO SYSTEM
Proposed configurations of METRO SYSTEM cabinets
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