
m e b l e  ł a z i e n k o w e

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

SALSA
kolekcja szafek lustrzanych
mirror cabinets collection



WYRÓŻNIKI
KOLEKCJI

KEY
FEATURES

LAKIER
ŚWIATŁOUTWARDZALNY
w wybranych wersjach 
kolorystycznych

LACQUER
LIGHT-CURED
in selected
colors

SOFT CLOSE
system cichego 
domykania

SOFT CLOSE
silent closing
system

UV

RÓŻNE OPCJE
KOLORYSTYCZNE
w kolekcji

VARIOUS COLOR
OPTIONS
in the collection



FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIA

FUNCTIONAL SOLUTIONS

W kolekcji SALSA znajdziemy szeroką gamę szafek lustrzanych, 

które charakteryzują się dużą różnorodnością i pojemnością 

przechowywania. Oprócz przyciągającego wzrok efektu lustra, 

zaskakują też praktycznymi rozwiązaniami. 

In SALSA collection you will find a wide range of mirror cabinets 

characterized by great variety and storage capacity. Apart from 

the eye-catching mirror effect, you will be surprised with different 

practical solutions.

praktyczny

Combi Box
łatwo dostępne gniazdo elektryczne 

z włącznikiem oświetlenia*
* w standardzie w wybranych szafkach:  

SALSA E50 i SALSA E60

* w opcji dodatkowej w pozostałych  
szafkach lustrzanych

practical Combi Box easily accessible  
power outlet with light switch*

*standard in selected cabinets:  
SALSA E50 and SALSA E60

*as an additional option  
in other mirror cabinets 

estetyczne

szklane półki
z możliwością regulacji 

wysokości
aesthetic glass shelves  

height adjustable

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

dużo miejsca  
do przechowywania kosmetyków  

i akcesoriów łazienkowych
plenty of space to store cosmetics  

and bathroom accessories

zawieszka  
o podwyższonym 
standardzie
z możliwością regulacji podczas 
montażu – z estetyczną, 
chromowaną maskownicą
premium hanging bracket adjustable  
during installation – with aesthetic,  
chrome-plated cover 

nowoczesny

panel  
oświetleniowy*
*  w standardzie w wybranych szafkach: 

SALSA E50 i SALSA E60

modern lighting panel*

*  standard in selected cabinets:  
SALSA E50 and SALSA E60

efekt lustra
to oprócz walorów 

estetycznych sprytny 
sposób na optyczne 

powiększenie 
przestrzeni w łazience

mirror effect in addition to its 
aesthetic qualities, a clever 

way to optically enlarge your 
bathroom’s space

odporny,

światłoutwardzalny 

lakier
na korpusie
resistant, light-curing lacquer on body



OŚWIETLENIE
LIGHTING



kinkiet LISA
energooszczędny kinkiet 

oświetleniowy LED

dostępny w różnych wariantach  
szerokości, pozwala na dopasowanie do 

wybranego modelu szafek lustrzanych
LISA wall lamp energy-saving wall lamp  

in LED technology  
available in various width variants,  

the lamp can be matched to the  
mirror cabinets model of your choice 

panel SALSA
energooszczędny panel 

oświetleniowy LED

zintegrowany z wybranymi meblami* 
lub dostępny jako oddzielny element 

do skompletowania z szafkami lustrzanymi
* w standardzie w wybranych szafkach:  

SALSA E50 i SALSA E60

SALSA panel energy-saving LED light panel. 
Integrated into selected furniture* or available  

as a separate item compatible with mirror cabinets

*standard in selected cabinets:  
SALSA E50 and SALSA E60



KOLORYSTYKA
COLOURS

SZAFKI LUSTRZANE  
MIRROR CABINETS
kolorystyka mieszana
mixed colours

lakier biały połysk 
(korpus)
lacquer white high gloss 
(body)

lustro 
(front)
mirror 
(front)

SZAFKI LUSTRZANE  
MIRROR CABINETS
kolorystyka jednobarwna
one-colour composition

efekt lustra 
(korpus)
mirror effect 
(body)

lustro 
(front)
mirror 
(front)



SALSA
ELEMENTY KOLEKCJI
COLLECTION’S FURNITURE

SALSA E40 szafka lustrzana
1D0S wisząca / wall hung mirror cabinet

 ×  ×   (cm) 40 × 60 × 15

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

242-E-04001
biały lakier / lustro
white lacquer / mirror 

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

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

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

 ×  ×   (cm) 50 × 60 × 15

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

242-E-05003
biały lakier / lustro
white lacquer / mirror  

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

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

SALSA E60 szafka lustrzana
1D0S wisząca / wall hung mirror cabinet

 ×  ×   (cm) 60 × 60 × 15

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

242-E-06002
biały lakier / lustro
white lacquer / mirror 

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

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

SALSA E65 szafka lustrzana
2D0S wisząca / wall hung mirror cabinet

 ×  ×   (cm) 65 × 60 × 15

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

242-E-06501
biały lakier / lustro
white lacquer / mirror 

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

SALSA E40 szafka lustrzana
1D0S wisząca / wall hung mirror cabinet

 ×  ×   (cm) 40 × 60 × 15

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

242-E-04002
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

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

SALSA E60 szafka lustrzana
1D0S wisząca / wall hung mirror cabinet

 ×  ×   (cm) 60 × 60 × 15

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

242-E-06004
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

SALSA E65 szafka lustrzana
2D0S wisząca / wall hung mirror cabinet

 ×  ×   (cm) 65 × 60 × 15

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

242-E-06503
efekt lustra / lustro
mirror effect / mirror

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

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



SALSA E75 szafka lustrzana
2D0S wisząca / wall hung mirror cabinet

 ×  ×   (cm) 75 × 60 × 15

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

242-E-07501
biały lakier / lustro
white lacquer / mirror 

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

SALSA E85 szafka lustrzana
3D0S wisząca / wall hung mirror cabinet

 ×  ×   (cm) 85 × 60 × 15

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

242-E-08501
biały lakier / lustro
white lacquer / mirror 

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

SALSA E50  
1D0S wisząca / wall hung  

 ×  ×   (cm) 51 × 60 × 20

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

242-E-05006
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

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

SALSA E50  
Z OŚWIETLENIEM LED  

I GNIAZDEM MEBLOWYM
korpus: lakier biały połysk / front: lustro 

body: lacquer white high gloss /front: mirror

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



 OŚWIETLENIE
LIGHTING

 panel oświetleniowy
SALSA P50 lighting panel

 ×  ×   (cm) 50 × 1,9 × 20

indeks / index
kolor
colour

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

pasuje do SALSA E50 / fits to SALSA E50

 panel oświetleniowy
SALSA P60 lighting panel

 ×  ×   (cm) 60 × 1,9 × 20

indeks / index
kolor
colour

242-P-06001
biały laminat / chrom połysk 
white laminate / chrome gloss 

pasuje do SALSA E60 / fits to SALSA E60

 panel oświetleniowy
SALSA P65 lighting panel

 ×  ×   (cm) 65 × 1,9 × 20

indeks / index
kolor
colour

242-P-06501
biały laminat/ chrom połysk 
white laminate / chrome gloss 

pasuje do SALSA E65 / fits to SALSA E65

GNIAZDO MEBLOWE
FURNITURE SOCKET

  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

 kinkiet chrom
LISA LED 30 CM chrome sconce

indeks / index MO-S-KIN-0029

pasuje do wszystkich szafek lustrzanych i luster 
fits to all the mirror cabinets and mirrors

 kinkiet chrom
LISA LED 60 CM chrome sconce

indeks / index MO-S-KIN-0033

pasuje do wszystkich szafek lustrzanych i luster z minimalną 
szerokością 60 cm
fits to all mirrors and mirror cabinets with a minimum  
width of 60 cm

 kinkiet chrom
LISA LED 40 CM chrome sconce

indeks / index MO-S-KIN-0032

pasuje do wszystkich szafek lustrzanych i luster 
fits to all the mirror cabinets and mirrors
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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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