
ZESTAWY MEBLI DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU (DSM)
SELF-ASSEMBLY FURNITURE SETS

CAPRI

CAPRI D55 | PORTO 55 | CAPRI C32 | MULTI GLASS A60
lakier biały połysk | lacquer white high gloss

wyróżniki kolekcji / key features

www.o-nas.eu

• fronty wykonane z lakierowanej płyty MDF 
fronts made of lacquered MDF board

• system Soft Close zapewniający ciche i łagodne domykanie drzwi 
doors equipped with Soft Close System

• metalowe uchwyty, podkreślające linię mebli 
metal handles emphasize shape of the furniture



kompozycja jednobarwna
one-colour composition

kolory / colours

CAPRI D55 | PORTO 55 | CAPRI C32 
lakier biały połysk | lacquer white high gloss

lakier biały połysk
lacquer white high gloss

CAPRI
lustro
mirror

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

ZESTAWY MEBLI DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU (DSM)
SELF-ASSEMBLY FURNITURE SETSCAPRI



szafka 
podumywalkowa
washbasin cabinet

CAPRI D55
2D0S nóżki
2D0S legs

    ×     ×      (cm) 48 × 80 × 34,4
LAKIER / LACQUER

biały lakier
white lacquer 001-D-05505

umywalka
washbasin PORTO 55 - 3031

szafka lustrzana
mirror cabinet

MULTI GLASS A60
2D0S wisząca
2D0S wall hung

    ×     ×      (cm) 60 × 60 × 22,3
KOMPOZYCJA MIESZANA / MIXED COMPOSITION
biały laminat/lustro
white laminate/mirror 190-A-06006

słupek
tall cabinet

CAPRI C32
2D0S nóżki
2D0S legs

    ×     ×      (cm) 32,5 × 172 × 33
LAKIER / LACQUER

biały lakier
white lacquer 001-C-03206

L
(left)

P
(right)

szafka 
podumywalkowa
washbasin cabinet

CAPRI D65
2D0S nóżki
2D0S legs

    ×     ×      (cm) 58,6 × 80 × 34,4
LAKIER / LACQUER

biały lakier
white lacquer 001-D-06506

umywalka
washbasin PORTO 65 - 3032

CAPRI D55 | PORTO 55
lakier biały połysk | lacquer white high gloss
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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     
Tel.  +48 71 384 04 86
Fax  +48 71 734 57 28

biuro@deftrans.com.pl
www.deftrans.com.pl

www.o-nas.eu

05
/2

61
9/

00
2


