
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 modułowych
modular furniture collection

STILLA



WYRÓŻNIKI
KOLEKCJI

KEY
FEATURES

MEBLE
MODUŁOWE
możliwość dowolnej
konfiguracji

MODULAR
FURNITURE
any configuration
possible

MEBEL
WISZĄCY
nowoczesny styl
wnętrza

HANGING
CABINET
modern interior
style

SOFT CLOSE
system cichego 
domykania

SOFT CLOSE
silent closing
system

LAKIEROWANE
BOKI I FRONTY
podwyższony standard
mebla

LACQUERED
SIDES AND FRONTS
higher furniture
standard

FRONT MDF
trwały i odporny

FRONT MDF
durable and resistant

PODWYŻSZONY
STANDARD SZUFLAD
metalowe boki, wysokiej
jakości prowadnice

HIGHER
STANDARD OF DRAWERS
metal sides, high quality
drawer runners

RÓŻNE OPCJE
KOLORYSTYCZNE
w kolekcji

VARIOUS COLOR
OPTIONS
in the collection





FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIA
Modułowe meble STILLA ułatwiają aranżację łazienki, aby dopasować ją do indywidualnych 

potrzeb. Pokryte światłoutwardzalnym lakierem fronty i korpusy, doskonale prezentują się  

z blendą białą, czarną lub w kolorze buku truflowego. 

Kolekcja STILLA zaskakuje ilością praktycznych rozwiązań. Metalowe boki szuflad, system soft 

close czy frezowane uchwyty znacznie podnoszą komfort użytkowania. Drzwi w szafkach można 

zamontować tak, aby otwierały się na prawą lub lewą stronę. 

180 °

wybór między

płytkimi i głębokimi 
szafkami

choice between shallow 
and deep cabinets

dowolny układ 
szafek 
możliwy przez obrót o 180°
free arrangement of cabinets possible 
by 180° rotation

metalowe boki 
szuflad
drawers with metal sides

drzwi otwierane 
na prawą lub lewą stronę
reversible door: left or right

frezowane uchwyty
milled handles

głębokie szuflady
deep drawers

do wyboru

różne modele 
umywalek 

various washbasin 
models available

odporny,

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

trwałe i odporne 

fronty z płyty MDF
durable and resistant  MDF fronts

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

swobodny dostęp 
do kosza umożliwia

prowadnica
z pełnym wysuwem

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



FUNCTIONAL SOLUTIONS
STILLA modular furniture makes it easy to arrange your bathroom to suit your individual needs. The 

fronts and bodies, covered with light-curing varnish, look great with white, black or truffle-beech strip.

The STILLA collection surprises with the number of practical solutions. The metal sides of the drawers, 

the soft close system or the milled handles increase the comfort of use. The door in the cabinets can be 

mounted so that they open to the right or left side.

lakier biały połysk 
lacquer white high gloss

dekor buk truflowy
decor truffle beech

dekor czarny beton
decor black storm

kolory blend  
panel colours

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  
STILLA A30 głębokiej
capacious laundry basket  
as an additional option 

NOTE: the basket only fits 
in to the STILLA A30 deep cabinet

w komplecie do każdej 
szafki dołączone są

blendy w 3 kolorach 
do wyboru
each cabinet comes complete 
with strips in 3 colours to choose from

odporny,

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

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



MODUŁOWE CECHY KOLEKCJI
Modułowa kolekcja mebli łazienkowych STILLA posiada wiele możliwości aranżacyjnych.  

Jej największą zaletą jest MODUŁOWOŚĆ, dzięki której można stworzyć  niezliczoną ilość 

kombinacji mebli optymalnie dopasowanych do przestrzeni i potrzeb jej użytkowników.

Jedynym ograniczeniem jest tylko nasza wyobraźnia.

MODULAR FEATURES OF THE COLLECTION
STILLA collection of modular bathroom furniture offers many design options. Its greatest advantage is its 

modularity, thanks to which it is possible to create countless combinations of furniture that are optimally 

adapted to the space and needs of its users.

Only your imagination is the limit.

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

46 cm

90 cm

80 cm

120 cm

60 cm

30 cm

60 cm

46 cm

46 cm

46 cm

46 cm

23 cm

23 cm 30 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 cabinetszafka 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
   tops supplied without a hole for the washbasin

Stilla B60

190-B-06002

Stilla D60

190-D-06026

Stilla D60

190-D-06026



Stilla A30  
płytka / shallow
190-A-03011

Stilla A30  
głęboka / deep
190-A-03010

Stilla C30  
płytka / shallow
190-C-03003

Stilla C30  
głęboka / deep
190-C-03002

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

180 °

szafki z drzwiami typu A i C 

można obrócić o 180° 
cabinets with doors type A and C  
can be rotated 180°

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

dwa sposoby 
montażu półki 

two ways 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 cubic units in three colours are a great addition to the 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
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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

kolory kubików 
cubic colours

kubik podwójny 

można zawiesić 
w pionie i w poziomie

double cubic unit can be hung vertically and horizontally

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



ZAPROJEKTUJ MAŁĄ ŁAZIENKĘ 

etapy 
budowania  

tego zestawu 
znajdziesz na stronie obok 

find the stages of building 
this set on the 
opposite page

DESIGN A SMALL BATHROOM



kubik A30 głęboki / deep 
czarny beton / black storm

125-A-03009

kubik A30 
głęboki / deep 
biały / white

125-A-03002

Stilla A30 głęboka / deep 
jednodrzwiowa / one door

190-A-03010

stwórz zestaw z umywalką
STAGE 1: create a set with a washbasin

dodaj kolejne elementy 
STAGE 2: add further elements

uzupełnij zestaw mebli o szafkę lustrzaną Multi Glass i płytkie kubiki
STAGE 3: complete the furniture set with a Multi Glass mirror cabinet and shallow cubic units

ETAP 1:

ETAP 2:

ETAP 3:

Stilla D60 
głęboka / deep 

jedna szuflada / one drawer

190-D-06026

kubik A30 płytki / shallow 
czarny beton / black storm

125-A-03010

kubik A30 płytki / shallow 
biały / white

125-A-03006

biała blenda 
w komplecie z szafką

white panel complete  
with cabinet

biały blat UNI F90*  
głęboki / deep

125-F-09002
* blat dostarczany bez otworu

* top supplied without 
a hole for the washbasin

Elan 40 
umywalka nablatowa

top washbasin

1578

Multi Glass A60  
szafka lustrzana / mirror cabinet  

190-A-06006

biała blenda 
w komplecie z szafką

white panel complete  
with cabinet



stwórz zestaw z umywalką
STAGE 1: create a set with a washbasin

ETAP 1:

etapy 
budowania  
tego zestawu 
znajdziesz poniżej 

you can find the stages of 
building this set below

Elan 40 
umywalka nablatowa

top washbasin

1578

wybierz  

blat UNI F120* głęboki / deep 
buk truflowy / truffle beech 

125-F-12016
* blat dostarczany bez otworu

* top supplied without 
a hole for the washbasin

Stilla D60 
głęboka / deep 
dwie szuflady / two drawers

190-D-06056

2 × Stilla A30 głęboka / deep 
jednodrzwiowa / one door  

190-A-03010

ZAPROJEKTUJ DUŻĄ ŁAZIENKĘ 

w komplecie z szafką

blendy 
w kolorze buku truflowego

the cabinet comes  
with truffle beech panel

DESIGN A LARGE BATHROOM



uzupełnij zestaw o szafki wiszące
STAGE 2: complete the set with hunging cabinets

ETAP 2:

rozbuduj zestaw o dodatkowy układ szafek, jeśli masz na to miejsce 
STAGE 3: expand your set with an additional cabinets layout if you have room for it

ETAP 3:

Stilla A30 płytki / shallow 
jednodrzwiowa / one door

190-A-03011

Multi Glass A60  

szafka lustrzana / mirror cabinet 

190-A-06006

w komplecie z szafką

blendy 
w kolorze buku truflowego

the cabinet comes  
with truffle beech panel

kubik A30 
głęboki podwójny 

double deep 

buk truflowy 
truffle beech

125-A-03019

Stilla C30 głęboka / deep 
biały / white

190-C-03002

w opcji dodatkowej  

pojemny kosz 
na bieliznę

capacious laundry basket 
as an additional option 
MO-O-KOS-0010

blat UNI F60 
głęboki / deep 

buk truflowy 
truffle beech

125-F-06002

Stilla A30 głęboka / deep 
jednodrzwiowa / one door  

190-A-03010







KOLORYSTYKA
COLOURS

dekor buk truflowy 
(blenda)
decor truffle beech 
(panel)

dekor czarny beton 
(blenda)
decor black storm 
(panel)

STILLA

STILLA

STILLA

kolorystyka jednobarwna
one-colour

kolorystyka mieszana
mixed colours

kolorystyka mieszana
mixed colours

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

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

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

lakier biały połysk 
(blenda)
lacquer white high gloss 
(panel)



STILLA 
SZAFKI LUSTRZANE
kolorystyka mieszana
mixed colours

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

lustro 
(front)
mirror 
(front)

dekor buk truflowy 
(panel)
decor truffle beech 
(panel)

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



STILLA D40 płytka / shallow  
1D0S wisząca szafka podumywalkowa 
wall hung washbasin cabinet

 ×  ×   (cm) 39 × 60 × 22

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

kolor: blenda 
colour: panel

190-D-04008
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

biały lakier / buk truflowy / czarny beton
white lacquer / truffle beech / black storm

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

pasujące umywalki
fits to washbasin

TUMMY 40 – 1508

MINI 40 – 1406

STILLA D45 płytka / shallow  
1D0S wisząca szafka podumywalkowa 
wall hung washbasin cabinet

 ×  ×   (cm) 43 × 60 × 30

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

kolor: blenda 
colour: panel

190-D-04504
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

biały lakier / buk truflowy / czarny beton
white lacquer / truffle beech / black storm

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

pasująca umywalka
fits to washbasin

VALENCIA NEW 45 – 9917

STILLA
ELEMENTY KOLEKCJI
COLLECTION’S FURNITURES

STILLA D60 głęboka / deep  
0D1S wisząca szafka podumywalkowa 
wall hung washbasin cabinet

 ×  ×   (cm) 60 × 30 × 45

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

kolor: blenda 
colour: panel

190-D-06026
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

biały lakier / buk truflowy / czarny beton
white lacquer / truffle beech / black storm

pasujące umywalki
fits to washbasin

PLAN 60 – 1722

PURO 60 – 3072

VERSO 60 – 1042

ZEEN 60 – 1552

ELAN + BLAT / TOP

STILLA D60 głęboka / deep  
0D2S wisząca szafka podumywalkowa 
wall hung washbasin cabinet

 ×  ×   (cm) 60× 60 × 45

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

kolor: blenda 
colour: panel

190-D-06056
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

biały lakier / buk truflowy / czarny beton
white lacquer / truffle beech / black storm

pasujące umywalki
fits to washbasin

PLAN 60 – 1722

PURO 60 – 3072

VERSO 60 – 1042

ZEEN 60 – 1552

ELAN + BLAT / TOP

STILLA D50 płytka / shallow  
1D0S wisząca szafka podumywalkowa 
wall hung washbasin cabinet

 ×  ×   (cm) 47 × 60 × 30

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

kolor: blenda 
colour: panel

190-D-05061
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

biały lakier / buk truflowy / czarny beton
white lacquer / truffle beech / black storm

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

pasująca umywalka
fits to washbasin

VALENCIA NEW 50 – 9915

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



STILLA D60 głęboka / deep   
0D2S wisząca szafka podumywalkowa 
wall hung washbasin cabinet

 ×  ×   (cm) 60 × 60 × 40

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

kolor: blenda 
colour: panel

190-D-06057
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

biały lakier / buk truflowy / czarny beton
white lacquer / truffle beech / black storm

pasujące umywalki
fits to washbasin

BARCELONA 60 – 2422

OLEX 60 – 2012

STILLA D80 głęboka / deep   
0D2S wisząca szafka podumywalkowa 
wall hung washbasin cabinet

 ×  ×   (cm) 80 × 60 × 40

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

kolor: blenda 
colour: panel

190-D-08058
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

biały lakier / buk truflowy / czarny beton
white lacquer / truffle beech / black storm

pasujące umywalki
fits to washbasin

BARCELONA 80 – 2424

OLEX 80 – 2014

STILLA D60 głęboka / deep  
2D0S wisząca szafka podumywalkowa 
wall hung washbasin cabinet

 ×  ×   (cm) 60 × 60 × 45

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

kolor: blenda 
colour: panel

190-D-06033
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

biały lakier / buk truflowy / czarny beton
white lacquer / truffle beech / black storm

pasujące umywalki
fits to washbasin

PLAN 60 – 1722

PURO 60 – 3072

VERSO 60 – 1042

ZEEN 60 – 1552

ELAN + BLAT / TOP

STILLA D80 głęboka / deep  
0D1S wisząca szafka podumywalkowa 
wall hung washbasin cabinet

 ×  ×   (cm) 80 × 30 × 45

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

kolor: blenda 
colour: panel

190-D-08021
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

biały lakier / buk truflowy / czarny beton
white lacquer / truffle beech / black storm

pasujące umywalki
fits to washbasin

PLAN 80 – 1724

PURO 80 – 3074

VERSO 80 – 1044

ZEEN 80 – 1554

ELAN + BLAT / TOP

STILLA D80 głęboka / deep  
0D2S wisząca szafka podumywalkowa 
wall hung washbasin cabinet

 ×  ×   (cm) 80 × 60 × 45

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

kolor: blenda 
colour: panel

190-D-08057
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

biały lakier / buk truflowy / czarny beton
white lacquer / truffle beech / black storm

pasujące umywalki
fits to washbasin

PLAN 80 – 1724

PURO 80 – 3074

VERSO 80 – 1044

ZEEN 80 – 1554

ELAN + BLAT / TOP

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



STILLA A30 głęboka / deep  
1D0S wisząca szafka 
wall hung cabinet

 ×  ×   (cm) 30 × 60 × 45

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

kolor: blenda 
colour: panel

190-A-03010
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

biały lakier / buk truflowy / czarny beton
white lacquer / truffle beech / black storm

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

STILLA C30 głęboka / deep  
1D0S wisząca szafka 
wall hung cabinet

 ×  ×   (cm) 30 × 90 × 45

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

kolor: blenda 
colour: panel

190-C-03002
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

biały lakier / buk truflowy / czarny beton
white lacquer / truffle beech / black storm

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

STILLA B60 głęboka / deep  
0D1S wisząca szafka pod blat 
wall hung cabinet under top

 ×  ×   (cm) 60 × 30 × 45

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

kolor: blenda 
colour: panel

190-B-06002
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

biały lakier / buk truflowy / czarny beton
white lacquer / truffle beech / black storm

STILLA B80 głęboka / deep  
0D1S wisząca szafka pod blat 
wall hung cabinet under top

 ×  ×   (cm) 80 × 30 × 45

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

kolor: blenda 
colour: panel

190-B-08001
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

biały lakier / buk truflowy / czarny beton
white lacquer / truffle beech / black storm

STILLA A30 płytka / shallow  
1D0S wisząca szafka 
wall hung cabinet

 ×  ×   (cm) 30 × 60 × 22

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

kolor: blenda 
colour: panel

190-A-03011
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

biały lakier / buk truflowy / czarny beton
white lacquer / truffle beech / black storm

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

STILLA C30 płytka / shallow  
1D0S wisząca szafka 
wall hung cabinet

 ×  ×   (cm) 30 × 90 × 22

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

kolor: blenda 
colour: panel

190-C-03003
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

biały lakier / buk truflowy / czarny beton
white lacquer / truffle beech / black storm

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

STILLA B60 głęboka / deep  
0D2S wisząca szafka pod blat 
wall hung cabinet under top

 ×  ×   (cm) 60 × 60 × 45

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

kolor: blenda 
colour: panel

190-B-06005
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

biały lakier / buk truflowy / czarny beton
white lacquer / truffle beech / black storm

STILLA B80 głęboka / deep  
0D2S wisząca szafka pod blat 
wall hung cabinet under top

 ×  ×   (cm) 80 × 60 × 45

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

kolor: blenda 
colour: panel

190-B-08002
biały lakier / biały lakier
white lacquer / white lacquer 

biały lakier / buk truflowy / czarny beton
white lacquer / truffle beech / black storm

*  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 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

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 

STILLA E60  
1D0S wisząca szafka lustrzana 
wall hung mirror cabinet

 ×  ×   (cm) 60 × 60 × 15

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

190-E-06016
biały lakier, buk truflowy / lustro
white lacquer, truffle beech / mirror

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

SALSA E60  
1D0S wisząca szafka lustrzana 
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 E75  
2D0S wisząca szafka lustrzana 
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

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)

STILLA E80  
2D0S wisząca szafka lustrzana 
wall hung mirror cabinet

 ×  ×   (cm) 80 × 60 × 15

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

190-E-08001
biały lakier, buk truflowy / lustro
white lacquer, truffle beech / mirror

STILLA E80 LED 
2D0S wisząca szafka lustrzana 
wall hung mirror cabinet

 ×  ×   (cm) 80 × 60 × 20

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

190-E-08002
biały lakier, buk truflowy / lustro
white lacquer, truffle beech / mirror

KOSZ CARGO  kosz / basket

 ×  ×   (cm) 23 × 41,5× 33

indeks / index
kolor
colour

MO-O-KOS-0010
szary
grey

pasuje wyłącznie do szafki Stilla A30 głębokiej 
the basket only fits in to the STILLA 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 



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 Stilla
Proposed configurations of Stilla cabinets
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