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Firma ZOBAL istnieje już od ponad 15 lat. W tym czasie ugruntowała swoją pozycję w Polsce i na wielu rynkach europejskich.
Rozwój firmy i jej produktów od początku działalności determinuje jakość i innowacyjność. Poprzedni rok zaowocował wieloma
nowymi produktami oraz metodami obróbki i wykończenia powierzchni.
Zastosowanie aluminium pozwala na projektowanie nowoczesnych i estetycznych mebli, a nasze uchwyty w połączeniu
z frontami aluminiowymi dają możliwość stworzenia niepowtarzalnych wyrobów, które charakteryzuje lekkość i elegancja.
Dodatkowym atutem jest trwałość anodowanej powłoki i łatwość utrzymania w czystości.
W naszej ofercie znajdziecie Państwo również drzwi meblowe, fronty szuflad, listwy do postformingu, nóżki, podstawy do
mebli oraz wiele innych akcesoriów. Jako nowość i jednocześnie najdynamiczniej rozwijający się produkt proponujemy system
ścienny, charakteryzujący się łatwością montażu i funkcjonalnością.
Znajduje on zastosowanie szczególnie w nowoczesnej aranżacji wnętrz. Sprawdza się zarówno w kuchni, przedpokoju, sypialni,
gabinetach, jak również w pomieszczeniach użyteczności publicznej.
Posiadana wiedza i doświadczenie w obróbce aluminium oraz specjalistyczny park maszynowy otwierają nas na rynek usług.
Zapewniamy ścisłą współpracę z Państwem od rysunku do finalnego produktu.
W opracowanym katalogu znajdą Państwo szereg wskazówek dotyczących projektowania i zamawiania naszych wyrobów.
Gwarantujemy wysoką jakość, szybką realizację zamówień, oraz terminowość dostaw.

ZOBAL has been operating for 15 years now. During this time the company has established its position in Poland and in
the European market. Since the very beginning, the company’s prosperity and development have been based on product
quality and technological innovations. The company has introduced many new products and implemented new processing
methods and surface finishing methods.
Aluminium application allows for designing modern, aesthetic furniture. The handles together with aluminium furniture fronts
enable the creation of unique products, which are characterised by lightness and elegant style. The durability of anodised
coating and the easiness in maintaining cleanness are additional benefits of aluminium application.
In our offer you can also find furniture doors, drawer fronts, postforming strips, furniture legs, furniture frame bases and
many other accessories. We highly recommend the Wall system, which is our new, and dynamically winning wide acceptance
product. It is extremely easy to assemble and very functional product that can be used in modern interior designs. The
Wall System can be applied in such places as kitchens, halls, bedrooms, studies and also in public facility buildings. Our
knowledge and experience in aluminium processing together with specialized equipment establish our position in the service
provider market. The cooperation with our Clients begins with a drawing and ends with the final product. In the catalogue
you will find all the necessary information on designing and ordering our products. We guarantee high quality, prompt realization
of orders and delivery on time.
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KUCHNIA / GARDEROBA / ŁAZIENKA / BIURO / SKLEP...

KITCHEN / WARDROBE / BATHROOM / OFFICE / SHOP...

QD1

QD2

QD3

QD4

QD5

QD6

zastosowanie w

kuchni
applied in

kitchen
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QD7

QD8

QD9

QD10

QD11

zastosowanie w

łazience
applied in

bathroom

QD12

QD13

QD14

zastosowanie w

salonie
applied in

living room

QD15

QD16

QD17

zastosowanie w

garderobie
applied in

wardrobe

QD18

QD19

QD20

zastosowanie w

sklepie/biurze
applied in

shop/office



Elementy uzupełniające
Supplementary elements

Alu półka L-400

Alu shelf L-400

Półka na szklanki

Shelf for glasses

Uchwyt półki szklanej

Handle for a glass shelf

Hak

Hook

Półka na przyprawy

Shelf for seasoning

Kaseta na ręczniki papierowe

Cassette for paper towels

nr 032 037 05 nr 032 034 05 nr 032 084 05 nr 032 011 05 nr 032 008 05 nr 032 043 05

Fronty do mebli
Furniture fronts

Nóżki i podstawy do mebli
Furniture legs and furniture bases

System bezuchwytowy
Handless system

Profil LED przykręcany

Screwed-profile

Szklanka

Glass Z-9

Rury 30x30

Tubes 30x30

Listwa aluminiowa „L”

L-Profile

nr 060 002 05 nr 032 031 nr 020 017 05 nr 028 005 05 nr 050 002 05

Listwa aluminiowa „C”

C-Profile

nr 050 001 05
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QD1

zastosowanie w

kuchni
applied in

kitchen

Półwysep kuchenny. Półwysep porządkuje przestrzeń w na-
szej kuchni i podnosi znacząco jej funkcjonalność. Otrzymujemy
dodatkową przestrzeń roboczą i miejsce do przechowywania.
Dzięki zastosowaniu Systemu Ściennego dostajemy nieograni-
czone możliwości aranżacji przestrzeni na ścianie nad blatem.
Możemy tam użyć płyty laminowanej, fornirowanej lub szkła
z dowolnym nadrukiem oraz ogromnej ilości akcesoriów, takich
jak półki, haczyki, wieszaki na przybory kuchenne, kasety na
ręczniki papierowe i wielu innych.

W dolnej sekcji znajdziemy subtelny System Bezuchwy-
towy, również w wersji z podświetleniem LED, pozwalający na
zastosowanie frontów niewymagających uchwytów, a także
front z profili aluminiowych podkreślający charakter naszej
nowej kuchni.

A peninsula kitchen. A kitchen peninsula organizes the space
in our kitchen and significantly raises its functionality. We get
additional working space and place for storing. Thanks to the
application of the Wall System we get unlimited possibilities of
space arrangement on the wall over the countertop. There, we
can use laminated, veneered or glass board with any overprint
and a huge amount of accessories such as shelves, hooks,
hangers for kitchen accessories, cassettes for paper towels
and many other. In the lower section we can find a subtle Hand-
less System, also in a version with LED lighting enabling appli-
cation of fronts that do not require handles as well as fronts
made of aluminium profiles highlighting the character of our
new kitchen.

Profile konstrukcyjne
Construction Profiles

Opis przekroju

na stronie 48

Description page 48
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Mała kuchnia z grafiką. Małą kuchnię, dzięki odpowiedniemu podejściu,
również można ciekawie i funkcjonalnie urządzić. W tym przypadku propo-
nujemy zastosowanie jasnych frontów na dole i ciemnych w górnych szaf-
kach. Takie połączenie, wraz z przejściowym kolorem ściany między
szafkami, daje naszej kuchni wrażenie przestrzeni i dynamiki. Subtelne
uchwyty dodają uroku nie ograniczając przestrzeni. Całości dopełnia System
Ścienny, który możemy dowolnie i w każdym momencie reorganizować.

Small kitchen with graphics. Small kitchen, thanks to appropriate
approach, can also be arranged in an interesting and functional way.
In this case we suggest using bright fronts at the bottom and dark
ones in the upper cupboards. Such a combination along with trans-
itional wall colour between the cupboards gives our kitchen an im-
pression of space and dynamics. Subtle handles add charm without
limiting the space. The whole is completed with the Wall System that
we can re-organize freely and at any time.

QD2
zastosowanie w

kuchni
applied in

kitchen

Elementy uzupełniające
Supplementary elements

Alu półka L-300

Alu shelf L-300

Uchwyt szklanki kątowy

Glass holder (angular)

Hak

Hook

Uchwyt półki szklanej

Handle for a glass shelf

Prowadnica + haczyk

Guide + hook

Półka na przyprawy

Shelf for seasoning

nr 032 087 05 nr 032 030 05 nr 032 011 05 nr 032 084 05 nr 032 009 05

nr 032 010 05

nr 032 008 05

Szklanka

Glass

nr 032 031
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Fronty do mebli
Furniture fronts

Kaseta na ręczniki papierowe

Cassette for paper towels Z-9 Z-21 UKW-19 H

Kratka wentylacyjna K4

Air grates K4

nr 032 043 05 nr 020 017 05 nr 020 035 05 nr 029 019 05 nr 008 004 05

Profile konstrukcyjne
Construction Profiles

Opis przekroju

na stronie 48

Description page 48

Uchwyty
Handles

Akcesoria do postformingu
Accessories for postforming



Kuchnia z jadalnią. Prezentowana przez nas kuchnia z ja-
dalnią, to przede wszystkim nowoczesność, oryginalność
i piękno, w każdym tego słowa znaczeniu. Stonowane ko-
lory, odpowiednie aranżacje, idealny dobór części i sto-
sownych dodatków. 

W naszej kuchni zastosowano system szafek u dołu
i wolną część u góry, w której, dzięki użyciu Systemu
Ściennego, możemy zastosować różnorodne akcesoria,
pomagające nam w przyrządzaniu posiłków i serwowaniu
dań. Możemy również wybrać dowolne tło, najlepiej pasu-
jące do wnętrza i zamierzonego efektu.

Kitchen with dining area. The kitchen with a dining area
presented by us means, first of all, modernity, innovation and
beauty, in every way possible. Subdued colours, appropriate
arrangements, ideal selection of parts and appropriate ac-
cessories. Our kitchen uses a system of cupboards at the
bottom and a free part at the top, in which as a result of
using the Wall System, we can use various accessories, hel-
ping us at preparing meals and serving dishes. We can also
choose any background matching the interior and the in-
tended effect.

zastosowanie w

kuchni
applied in

kitchen

Profile konstrukcyjne
Construction Profiles

Opis przekroju

na stronie 48

Description page 48
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QD3
Elementy uzupełniające
Supplementary elements

Alu półka L-300

Alu shelf L-300

Hak

Hook

Uchwyt półki szklanej

Handle for a glass shelf

Prowadnica + haczyk

Guide + hook

Półka do folii z nożykiem

Foil shelf with cutter

Kaseta na ręczniki papierowe

Cassette for paper towels

nr 032 087 05 nr 032 011 05 nr 032 084 05 nr 032 009 05

nr 032 010 05

nr 032 057 05 nr 032 043 05

Półka na przyprawy

Shelf for seasoning

nr 032 008 05

13

Fronty do mebli
Furniture fronts

Prowadnica

Guide

Półka na butelki

Shelf for bottles UKW-18 R Z-15

nr 032 047 05 nr 032 024 05 nr 029 018 05 nr 020 028 05

Kratka wentylacyjna K4

Air grates K4

nr 008 004 05

Uchwyty
Handles

Akcesoria do postformingu
Accessories for postforming



Kuchnia minimalistyczna. Przedstawiamy propozycję kuchni
minimalistycznej w dwóch wersjach, różniących się kolorem
ściany między szafkami. Prosty zabieg polegający na użyciu bia-
łej płyty w połysku lub kolorowego szkła diametralnie zmienia
charakter pomieszczenia, nie ujmując nic z funkcjonalności i no-
woczesnej estetyki.

Minimalist kitchen.We present our proposal of a minimalist kit-
chen in two versions differing in wall colour between the cupbo-
ards. A simple procedure consisting in using white board in gloss
or coloured glass has completely changed the character of the
room, without prejudice to functionality and modern aesthetics.

QD4
zastosowanie w

kuchni
applied in

kitchen

14

Panel szklany LED
Glass panel LED
nr 032 106 05

Opis przekroju

na stronie 50

Description page 50

Elementy uzupełniające
Supplementary elements

UKW-7

Alu półka L-300

Alu shelf L-300

Hak

Hook

nr 029 007 05 nr 032 087 05 nr 032 011 05

UKW-4

nr 029 004 05

Uchwyty
Handles

Profile konstrukcyjne
Construction Profiles

Opis przekroju

na stronie 48

Description page 48
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QD4

Uchwyt półki szklanej

Handle for a glass shelf

Półka do folii z nożykiem

Foil shelf with cutter

Prowadnica + haczyk

Guide + hook

Półka na przyprawy

Shelf for seasoning

Półka na butelki

Shelf for bottles

Prowadnica

Guide

nr 032 084 05 nr 032 057 05 nr 032 009 05

nr 032 010 05

nr 032 008 05 nr 032 024 05 nr 032 047 05

Kaseta na ręczniki 

papierowe

Cassette for paper 

towels

nr 032 043 05

Z-9

nr 020 017 05

Fronty do mebli
Furniture fronts



Duża kuchnia z jadalnią. Prezentowana kuchnia to przede
wszystkim nowoczesność, w każdym tego słowa znaczeniu. Brą-
zowe, połyskujące szafki u dołu, biały blat i grafika na ścianie imi-
tująca kamień. Do tego oświetlenie zintegrowane z Systemem
Bezuchwytowym pod blatem i w półkach szklanych. Profile Sytemu
Ściennego, dzięki którym na naszej ścianie może znaleźć się
wszystko to, czego tylko chcemy. Półki na szklanki, kaseta na ręcz-
niki papierowe, półka na przyprawy, na butelki, czy po prostu za-
wieszki, na których znajdą się sztućce. 

Large kitchen with a dining area. The presented kitchen means,
above all, modernity, in every way possible. Brown, shimmering cup-
boards at the bottom, a white countertop and artwork on the wall
imitating stone. Additionally lighting integrated with the Handless Sys-
tem under the countertop and in glass shelves. The Wall System pro-
files, thanks to which our wall can have everything we want. Shelves
for glasses, cassette for paper towels, shelves for spices, bottles, or
simply suspensions with cutlery. 

QD5
zastosowanie w

kuchni
applied in

kitchen

Profile konstrukcyjne
Construction Profiles

Opis przekroju

na stronie 48

Description page 48

Uchwyt szklanki kątowy

Glass holder (angular)

Hak

Hook

Szklanka

Glass

Prowadnica

Guide

Profil LED wpuszczany

let-in profile

Półka LED 900 B

LED shelf 900 B

nr 032 030 05 nr 032 011 05 nr 032 031 nr 032 047 05 nr 060 001 05

Alu półka L-300

Alu shelf L-300

Półka na szklanki

Shelf for glasses

nr 032 087 05 nr 032 034 05

Listwa aluminiowa „L”

L-Profile

Listwa aluminiowa „C”

C-Profile

nr 050 002 05 nr 050 001 05
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Elementy uzupełniające
Supplementary elements

System bezuchwytowy
Handless system



QD5
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Prowadnica + haczyk

Guide + hook

Półka do folii z nożykiem

Foil shelf with cutter

Kaseta na ręczniki papierowe

Cassette for paper towels

Półka na przyprawy

Shelf for seasoning

Półka na butelki

Shelf for bottles

nr 032 009 05

nr 032 010 05

nr 032 057 05 nr 032 043 05 nr 032 008 05 nr 032 024 05



Mała kuchnia. Kolejna propozycja aranżacji kompaktowej kuchni połączonej z ką-
cikiem jadalnym i miejscem na przechowywanie w postaci regału. Znajdziemy w niej
wszystko, co konieczne do wygodnego przygotowywania i spożywania posiłków. 
Zastosowanie w dolnych szafkach Systemu Bezuchwytowego pozwala na zacho-
wanie ich funkcji bez utarty przestrzeni. Fronty z profili aluminiowych w szafkach gór-
nych nadają jej lekkości i jasności. W przestrzeni między szafkami całości dopełnia
System Ścienny z praktycznymi półkami i zawieszkami.

Small kitchen. Another proposal of compact kitchen arrangement connected with
a dining area and a place for storing in the form of a rack. We can find there eve-
rything necessary for convenient preparation and consuming meals. Application in
the bottom cupboards of the Handless System enables preserving their functions
without loss of space. Fronts made of aluminium profiles in upper cupboards pro-
vide lightness and brightness. The whole is completed with the Wall System in the
space between the cupboards with practical shelves and hooks.

18

Uchwyt szklanki kątowy

Glass holder (angular)

Półka na przyprawy

Shelf for seasoning

Zawieszka sklepowa

Shop hook

nr 032 030 05 nr 032 008 05 nr 032 096 05

Kaseta na ręczniki papierowe

Cassette for paper towels

nr 032 043 05

Elementy uzupełniające
Supplementary elements

QD6
zastosowanie w

kuchni
applied in

kitchen

U-11 M

Listwa aluminiowa „L”

L-Profile

nr 011 056 05 nr 050 002 05

Listwa aluminiowa „C” LED

C-Profile LED

nr 050 016 05

Element konstrukcyjny ściana-podłoga

Construction element floor to wall

nr 038 004 05

Komplet do półki 18 mm - PROSTA

A set for 18 mm straight shelf

nr 038 016 05

System regałowy
Shelving system

Uchwyty
Handles

System bezuchwytowy
Handless system

Alu półka L-300

Alu shelf L-300

Półka na szklanki

Shelf for glasses

Hak

Hook

nr 032 087 05 nr 032 033 05 nr 032 011 05



QD6
Profile konstrukcyjne
Construction Profiles

Opis przekroju

na stronie 48

Description page 48
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Roleta aluminiowa

Alu-roll BOX MiILANO

nr ALU C-0

Szklanka

Glass

nr 032 031

Z-5B

nr 020 014 05

Fronty do mebli
Furniture fronts



Łazienka X2. Mała łazienka może wymagać kilku zabiegów, które optycznie ją powiększą. Nasza propozycja to:
ściana główna stanowiąca jedno, duże lustro, panele podłogowe na ścianie na wprost wejścia, do tego stonowane
kolory na dwóch pozostałych ścianach. Wszystko to sprawi, że nasza łazienka zyska efekt przestronności i przytul-
ności zarazem. 

Dzięki zastosowaniu specjalnych profili, na ścianach mogą znaleźć się różne akcesoria Systemu Ściennego.
Uchwyty na ręczniki, uchwyt do zawieszenia papieru toaletowego, ciekawie prezentujące się półki na kosmetyki
i inne przybory toaletowe. System Bezuchwytowy nie ogranicza przestrzeni, pozwalając jednocześnie na wygodne
korzystanie z szafek.

Bathroom X2. A small bathroom may require several operations to optically enlarge it. Our proposal is: the main wall
being one, large mirror, floor panels on the wall straight in front of the entrance, accompanied by subdued colours on
the remaining two walls. All this will add to our bathroom the effect of being spacious and cosy at the same time.
Thanks to the application of special profiles, different accessories of the Wall System can be found on the walls. Towel
handles, toilet paper handles, interesting shelves for cosmetics and other toilet accessories. The Handless System
does not restrict the space enabling, at the same time, convenient use of cabinets.

Hak

Hook

nr 032 011 05

Elementy uzupełniające
Supplementary elements

Alu półka L-300

Alu shelf L-300

Alu półka L-100

Alu shelf L-100

Półka na szklanki

Shelf for glasses

nr 032 087 05 nr 032 036 05 nr 032 034 05

Uchwyt półki szklanej

Handle for a glass shelf

Szklanka

Glass

nr 032 084 05 nr 032 031

Listwa aluminiowa „L”

L-Profile

nr 050 002 05

Profile konstrukcyjne
Construction Profiles

Opis przekroju

na stronie 48

Description page 48

20

System bezuchwytowy
Handless system

QD7
zastosowanie w

łazience
applied in

bathroom



QD7

21



22

Hak

Hook

nr 032 011 05

Szklanka

Glass

nr 032 031

Alu półka L-600

Alu shelf L-600

nr 032 088 05

Półka na szklanki

Shelf for glasses

nr 032 034 05

Zawieszka uniwersalna

Suspension bracket

nr 032 013

Profil do glazury

Profile for tiles

nr 031 017 05

Z-12

nr 020 024 05

Fronty do mebli
Furniture fronts

Element konstrukcyjny ściana-ściana

Construction element wall to wall

nr 038 014 05 - zewnętrzny / external

nr 038 015 05 - wewnętrzny / internal

System regałowy
Shelving system

Komplet do półki 18 mm - PROSTA

A set for 18 mm straight shelf

nr 038 016 05

Komplet mocowań do korpusu

A set for cabinet fixings

nr 038 013 05

Listwa aluminiowa „L”

L-Profile

nr 050 002 05

System bezuchwytowy
Handless system

Elementy uzupełniające
Supplementary elements

zastosowanie w

łazience
applied in

bathroomQD8



Pokój kąpielowy. Prezentowany tu pokój kąpielowy
to zastosowanie różnorodnych akcentów i rozwiązań.
Centralna część to przede wszystkim wiszące szafki
z Systemem Bezuchwytowym i duże lustra w alumi-
niowej ramie, pod którymi znajdują się praktyczne
półki na kosmetyki i przybory toaletowe umieszczone
w profilach podpłytkowych.

Po przeciwnej stronie, w takich samych profilach,
umieszczono półki szklane z podświetleniem LED. 

Bathing room (wet room). The presented bathing
room (wet room) is the application of various accents
and solutions. The central part is, first of all, hanging
shelves with the Handless System and large mirrors in
an aluminium frame, under which there are practical
shelves for cosmetics and toilet accessories placed in
profiles under the tiles. On the opposite side, in the
same profiles, there are glass shelves with LED lighting. 

23

QD8
Rury 30x30 Tubes 30x30

nr 028 005 05

Półka LED 900 B

LED shelf 900 B

Nóżki i podstawy do mebli
Furniture legs and furniture bases



Łazienka dla niej i dla niego. Przedstawiamy Państwu koncepcję łazienki dla dwojga, z której Ona i On
mogą korzystać jednocześnie, a zarazem bezkolizyjnie. Takie rozwiązanie daje nam komfort dwóch ła-
zienek bez konieczności wydzielania odrębnych pomieszczeń. 
Prezentowaną łazienkę tworzą dwa moduły przeznaczone dla kobiety i mężczyzny. Każdy z elementów
składa się z blatu z umywalką i szafki z szufladą. Każdy z nich wyposażony jest w duże lustro, zamonto-
wane na ścianie z grafiką. Dla pań żywe, jasne kolory, dla panów ciemniejsze, bardziej stonowane. Oba
moduły wykonane są na bazie Systemu Ściennego, dzięki czemu można swobodnie umieszczać na
ścianie wszelkie akcesoria i zawieszki.

Bathroom for him and for her. We present to you the concept of a bathroom for two, which the lady
and the gentleman may use at the same time and without collisions. Such a solution gives us the comfort
of two bathrooms without the need to separate different rooms. The presented bathroom is formed of
two modules designed for a woman and a man. Every element consists of a countertop with a wash-
basin and cabinets with a drawer. Each of them is equipped with a large mirror, mounted on the wall
with artwork. For ladies lively, bright colours, for gentlemen darker, more subdued hues. Both modules
are manufactured on the basis of the Wall System, thanks to which freely any accessories and hooks
can be placed on the walls.

zastosowanie w

łazience
applied in

bathroomQD9
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Profile konstrukcyjne
Construction Profiles

Opis przekroju

na stronie 48

Description page 48

Rury 30x30

Tubes 30x30

nr 028 005 05

Nóżki i podstawy do mebli
Furniture legs and furniture bases

Z-11

nr 020 023 05

Fronty do mebli
Furniture fronts

Listwa aluminiowa „L”

L-Profile

nr 050 002 05

System bezuchwytowy
Handless system



25

QD9

Uchwyt półki szklanej

Handle for a glass shelf

Szklanka

Glass

Półka szklana 400x150

Glass panel 400x150

nr 032 084 05 nr 032 031 nr 032 064

Elementy uzupełniające
Supplementary elements

Półka na szklanki

Shelf for glasses

Uchwyt szklanki kątowy

Glass holder (angular)

Hak

Hook

nr 032 033 05 nr 032 030 05 nr 032 011 05



Łazienka dla gości. Kolejna łazienka to klasyczne rozwiązanie,
łączące prostotę, najwyższą jakość i piękno, które widoczne jest
już po przekroczeniu progu tego wyjątkowego miejsca. Wiszące
na ścianie półki bezuchwytowe, w które wmontowane są umy-
walki, do tego duże lustro i umieszczone na samym środku pro-
file na szklane półki, na których mogą znaleźć się przydatne
każdemu kosmetyki i akcesoria toaletowe.

Guest bathroom. Another bathroom is a classic solution con-
necting simplicity, top quality and beauty which is already visible
at the threshold of this exceptional place. Wall-hanged handless
shelves with assembled washbasins, accompanied by a large
mirror and profiles for glass shelves placed in the middle where
we can put useful cosmetics and toilet accessories. 

zastosowanie w

łazience
applied in

bathroomQD10

Profile konstrukcyjne
Construction Profiles

Opis przekroju

na stronie 48

Description page 48

Półka szklana 900x200

Glass panel 900x200

Półka szklana 400x200

Glass panel 400x200

nr 032 092 nr 032 090

Elementy uzupełniające
Supplementary elements

Uchwyt półki szklanej

Handle for a glass shelf

Szklanka

Glass

Uchwyt szklanki kątowy

Glass holder (angular)

nr 032 084 05 nr 032 031 nr 032 030 05
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Piaskowa łazienka. Wystrój łazienki stanowi niezwykle ważny element i to, jak bę-
dziemy się w niej czuć, będzie miało odzwierciedlenie w naszym codziennym życiu.

Widoczna na zdjęciach łazienka obejmuje blat podparty na aluminiowych pro-
filach, na których postawione są dwie okrągłe umywalki. Nad nimi bardzo ciekawa,
efektowna i funkcjonalna kompozycja szafek na kosmetyki, akcesoria toaletowe,
ręczniki i inne dodatki. Fronty szafek tworzą lustra w ramkach, będące imitacją
ram obrazów. Całości dopełnia profil Systemu Ściennego na wszystkich ścianach,
na którym można zamontować dodatkowe półeczki, podajniki, czy haczyki.

The sandy bathroom. The decor of the bathroom is an extremely important ele-
ment and the way we feel in it will be reflected in our daily life. The bathroom shown
in the photos includes the countertop supported on aluminium profiles with two,
round washbasins. Over them, there is a very interesting, spectacular and func-
tional composition of cabinets for cosmetics, toilet accessories, towels and other
accessories The fronts of cabinets are formed by mirrors in frames, being an imi-
tation of picture frames. The whole is completed with the profile of the Wall System
on all the walls where can be installed additional shelves, feeders, or hooks. 

zastosowanie w

łazience
applied in

bathroom

QD11
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Fronty do mebli
Furniture fronts

Uchwyty
Handles

Nóżki i podstawy do mebli
Furniture legs and furniture bases

Z-7 UKW-7

Rury 30x30

Tubes 30x30

nr 020 015 05 nr 029 007 05 nr 028 005 05

Hak

Hook

nr 032 011 05

Profile konstrukcyjne
Construction Profiles

Elementy uzupełniające
Supplementary elements

Profil do glazury

Profile for tiles

Alu półka L-300

Alu shelf L-300

Uchwyt szklanki kątowy

Glass holder (angular)

nr 031 017 05 nr 032 087 05 nr 032 030 05
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Szklanka

Glass

nr 032 031



Salon ze ścianą TV. Salon ze ścianą TV to tworzący
spójne rozwiązanie układ półek, szafek, witryn i TV, po-
wstały na bazie Systemu Ściennego. Łatwy w mon-
tażu, funkcjonalny, porządkujący przestrzeń. Wszystko
znajduje się na jednej płaszczyźnie, co dodaje po-
mieszczeniu wdzięku i charakteru. Do zastosowania
zarówno w małych pomieszczeniach, jak również i na
dużej powierzchni ściany. Panele ścienne w jasnym
kolorze, szklane półki na niezbędne akcesoria, dodat-
kowo wiszące witryny z możliwością podświetlenia.

Living room with a TV wall. Living room with a TV wall
is forming a consistent solution system of shelves, ca-
binets showcases and television created on the basis
of the Wall System. Easy in installation, functional, or-
ganizing the space. Everything is on one plane, which
gives the room charm and character. It is useful in both
small and large spaces and wall areas. Light coloured
wall panels, glass shelves for the necessary accesso-
ries and additional cabinets with a lighting option.

QD12
zastosowanie w

salonie
applied in

living room

Profile konstrukcyjne
Construction Profiles

Opis przekroju

na stronie 48

Description page 48
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Zawieszka uniwersalna

Suspension bracket

Półka LED 900 B

LED shelf 900 B

nr 032 013

Fronty do mebli
Furniture fronts 

Uchwyty
Handles

Elementy uzupełniające
Supplementary elements

Z-8 U-13 L

Uchwyt do TV LCD

LCD TV Wall Bracket

nr 020 016 05 nr 011 058 05 nr 032 095 05



Salon ze ścianą pełną półek. W większości salonów centralną
częścią pomieszczenia jest główna ściana z telewizorem, którą sta-
ramy się w sposób szczególny wyeksponować i urozmaicić. 

Salon ze ścianą pełną półek składa się z paneli oddzielonych
profilami Systemu Ściennego, na których zamontowane są półki
mogące stanowić regał na książki, płyty i inne gadżety. Do tego kilka
fotografii i TV w roli głównej. Wszystko w stonowanych kolorach.
Oczywiście do tego pełen kontrast, a więc system regałowy z czer-
wonym korpusem i dwustronnymi półkami.

Living room with a wall full of shelves. The central part of most li-
ving rooms is the main wall with a TV which we try to show and dis-
tinguish in a special manner. The living room with a wall full of shelves
consists of panels separated with the Wall System profiles with shel-
ves which may constitute a book-case for books, CDs and other
gadgets. In addition to these, a variety of paintings and the TV are at
the focal point. All this in subdued colours. Of course additionally a full
visual contrast – it is a shelving system with a red body and double
sided shelves.

QD13
zastosowanie w

salonie
applied in

living room

Elementy uzupełniające
Supplementary elements

Alu półka L-600

Alu shelf L-600

nr 032 088 05

Profile konstrukcyjne
Construction Profiles

Opis przekroju

na stronie 48

Description page 48
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Element konstrukcyjny sufit-podłoga

Construction element floor to ceiling

Komplet do półki 18 mm - PROSTA

A set for 18 mm straight shelf

nr 038 003 05 nr 038 016 05

Komplet mocowań do korpusu

A set for cabinet fixings

nr 038 013 05

Fronty do mebli
Furniture fronts 

System regałowy
Shelving system

Uchwyt do TV LCD

LCD TV Wall Bracket

Zawieszka uniwersalna

Suspension bracket Z-11

nr 032 095 05 nr 032 013 nr 020 023 05
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W salonie ściana z płytek. Prezentowany przez nas po-
mysł na aranżację salonu to proste, ale jakże efektowne
rozwiązanie stanowiące alternatywę dla archaicznych
meblościanek. Ściana składa się z wielkoformatowych
płytek ceramicznych lub kamiennych, pomiędzy którymi
znajdują się profile Systemu Ściennego. Dzięki takiemu
rozwiązaniu zyskujemy możliwość tworzenia i dowolnego
modyfikowania różnych układów półek i szafek, które
będą tworzyć centralną ścianę naszego salonu. Dla lep-
szego efektu możemy użyć oświetlenia szklanych półek.

A tiled wall in the living room. The living room wall idea pre-
sented by us is a simple, but also a very effective solution,
being an alternative to archaic wall units. The wall consists of
large-format ceramic or stone tiles with the Wall System profiles
between. Thanks to such a solution we can create a variety of
combinations with the shelves and cabinets that will form the
centre of our living room. The lighting of glass elements is po-
ssible to achieve the best effect.

zastosowanie w

salonie
applied in

living roomQD14
Profile konstrukcyjne
Construction Profiles

Opis przekroju

na stronie 48

Description page 48
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UKW-15

nr 029 015 05

Elementy uzupełniające
Supplementary elements

Profile konstrukcyjne
Construction Profiles

Fronty do mebli
Furniture fronts 

Profil do glazury

Profile for tiles

Zawieszka uniwersalna

Suspension bracket

Półka LED 300 C

LED shelf 300 C

nr 031 017 05 nr 032 013



QD15
zastosowanie w

garderobie
applied in

wardrobe
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Profile konstrukcyjne
Construction Profiles

Opis przekroju

na stronie 48

Description page 48

Sypialnia z garderobą. Zabudowa ścian w sypialni z garderobą jaką tu Państwo widzicie,
wykonana jest na bazie profili Systemu Ściennego w połączeniu z płytą laminowaną. Poja-
wiają się na nich elementy uzupełniające Systemu, dzięki którym, w sposób elegancki i prak-
tyczny, możemy zorganizować przestrzeń w pomieszczeniu. 

Poza wieszakami i haczykami czy półkami, na których mogą znaleźć się wszystkie ele-
menty garderoby, otrzymujemy możliwość umieszczenia odbiornika TV i innych niezbędnych
urządzeń. Do tego niezawodny wszędzie system regałowy, a więc estetyczny i łatwy w ada-
ptacji sposób na przechowywanie. 

Bedroom with shelving system. Development of walls in the bedroom with a shelving
system that you can see is made on the basis of the Wall System profiles combined with
a laminated board. There are supplementary elements of the System, thanks to which we
can organize the space in the room in an elegant and practical manner. Apart from rails
and hooks or shelves where all elements of the wardrobe can be found, we have the po-
ssibility to place a TV set wall and other necessary devices. Paired with a reliable system
full of shelving, namely an aesthetic and easy in adaptation way of storage. 

Zawieszka uniwersalna

Suspension bracket

Uchwyt do TV LCD

LCD TV Wall Bracket

Półka LED 400 B

LED shelf 400 B

nr 032 013 nr 032 095 05

Elementy uzupełniające
Supplementary elements

Alu półka L-300

Alu shelf L-300

Uchwyt półki szklanej

Handle for a glass shelf

Hak

Hook

nr 032 087 05 nr 032 084 05 nr 032 011 05
Uchwyt półki 18 mm L-100

Shelf handle 18 mm L-100

nr 032 078 05

System bezuchwytowy
Handless system

Listwa aluminiowa „L”

L-Profile

nr 050 002 05
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Drążek na wieszaki INOX

Clothes rail at request length – INOX

Komplet mocowań do korpusu

A set for cabinet fixings

nr 036 012 15 nr 038 013 05

System regałowy
Shelving system

Element konstrukcyjny sufit-podłoga

Construction element floor to ceiling

Komplet do półki 18 mm - PROSTA

A set for 18 mm straight shelf

Komplet do drążka na wieszaki

A set for clothes rail

nr 038 003 05 - zewnętrzny/ external

nr 038 001 05 - wewnętrzny/ internal

nr 038 016 05 nr 038 008 05

 
 

QD15



Garderoba otwarta. W tej odsłonie widzimy kompleksową aranżację
eleganckiej garderoby. Pełne rozwiązanie, w którym będzie miejsce
na bieliznę, uporządkowane buty, wyjściowe sukienki i garnitury, a także
odzież codziennego użytku.

Istotą tego rozwiązania jest System Regałowy, który daje nam
możliwość dowolnego rozmieszczenia półek, wieszaków i szafek, a także
łatwej i szybkiej rearanżacji już w trakcie użytkowania.

Open closet. This time we can see a complex arrangement of an ele-
gant closet. A complete solution with a place for undergarments,
organized shoes, evening dresses, suits as well as all our everyday
clothing. The essence of this solution is the Shelving System that
gives us a possibility of any layout of shelves, rails and units as well
as easy and quick rearrangement already while using it.

QD16
zastosowanie w

garderobie
applied in

wardrobe
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System regałowy
Shelving system

Element konstrukcyjny ściana-podłoga

Construction element floor to wall

nr 038 004 05 zewnętrzny/ external

nr 038 002 05 wewnętrzny/ internal
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Drążek na wieszaki INOX

Clothes rail at request length – INOX UR-2 L-200

nr 036 012 15 nr 011 070 05

Uchwyty
Handles

Komplet do półki 18 mm - PROSTA

A set for 18 mm straight shelf

Komplet mocowań do korpusu

A set for cabinet fixings

Komplet do drążka na wieszaki

A set for clothes rail

nr 038 016 05 nr 038 013 05 nr 038 008 05

QD16



Kompletny przedpokój. Przedpokój stanowi
bardzo ważną część każdego domu i miesz-
kania. To właśnie tu witamy gości, tu groma-
dzimy niezbędne rzeczy do wyjścia i w końcu
tu wykonujemy ostatnie poprawki przy naszym
wyglądzie, by móc wyjść na zewnątrz.

Chcąc połączyć ze sobą piękno, nowo-
czesność, a także funkcjonalność i komfort,
stworzyliśmy rozwiązanie, które na pewno
sprosta wymaganiom każdego użytkownika.
Stanowi ono połączenie dwóch mebli – wol-
nostojącej szafy, w której mogą znaleźć się
płaszcze, kurtki, parasole i inne rzeczy nie-
zbędne przy wyjściu z domu oraz regału wy-
posażonego w półki, lustro oraz siedzisko.
Otrzymujemy również możliwość zastosowania
wieszaków oraz zawieszek na potrzebne nam
na co dzień elementy garderoby.

A complete hallway. A hallway is a very im-
portant part of a home or an apartment. It is
here that we welcome guests, gather the ne-
cessary things we need to go out and it is
where we add final touches to our appea-
rance before we go outside. We created an
interesting solution which surely will satisfy
any user by combining beauty, modernity,
functionality and comfort. The hallway com-
bines two pieces of furniture - a stand-alone
cabinet, in which we can find coats, jackets,
umbrellas and other items necessary when
we exit the house and the rack consisting of
shelves, mirrors and seats. We also obtain a
possibility of using hooks and hangers for our
everyday clothing items.
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zastosowanie w

garderobie
applied in

wardrobeQD17
Profile konstrukcyjne
Construction Profiles

Opis przekroju

na stronie 48

Description page 48

Elementy uzupełniające
Supplementary elements

Pólka na drobiazgi

Miscellaneous shelf

Zawieszka uniwersalna

Suspension bracket

Prowadnica + haczyk

Guide + hook

nr 037 014 05 nr 032 013 nr 032 009 05

nr 032 010 05



QD17
41

Z-11

nr 020 023 05

Rury 30x30

Tubes 30x30

nr 028 005 05

Listwa aluminiowa „L”

L-Profile

nr 050 002 05

System bezuchwytowy
Handless system

Nóżki i podstawy do mebli
Furniture legs and furniture bases

Fronty 
Furniture fronts

Wieszak zespolony

Hanger (a set)

Wieszak

Hanger

Uchwyt półki 28 L-500

Shelf handle 28 L-500

nr 032 093 05 nr 032 028 05 nr 032 006 05



Sklep. Urządzanie sklepu to niezwykle trudne zadanie, które wymaga
czasu, ogromu pracy i odpowiedniej inwestycji. 

Powyższa aranżacja zawiera kilka propozycji, które możemy po-
traktować jako kompleksowe rozwiązanie lub zastosować je jako nie-
zależne aplikacje. Obejmuje ona między innymi regał w postaci wyspy
na środku sklepu, na którym znajdą się towary wymagające szcze-
gólnej ekspozycji. Na ścianie może znaleźć się panel zbudowany na
bazie Systemu Ściennego z podświetlanymi półkami szklanymi. Ko-
lejnym elementem jest System Regałowy wyposażony w półki, szafki,
drążki na wieszaki oraz półki szklane. Ponadto System Ścianek Dzia-
łowych, dzięki którym możemy wydzielić część powierzchni sklepu
wykorzystując je jednocześnie jako powierzchnie ekspozycyjne.
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Zawieszka sklepowa

Shop hook

nr 032 081 05

Zawieszka sklepowa

Shop hook

Zawieszka sklepowa

Shop hook Rury 30x30 Tubes 30x30

nr 032 052 05

nr 032 053 05 nr 028 005 05

Kpl. mocowań do korpusu

A set for cabinet fixings

Kpl. do drążka na wieszaki

A set for clothes rail

nr 038 013 05 nr 038 008 05

Roleta aluminiowa

Alu-roll BOX MiILANO

Drążek na wieszaki INOX

Clothes rail at request length – INOX

nr ALU C-0 nr 036 012 15

Nóżki i podstawy do mebli
Furniture legs 
and furniture bases

Elementy uzupełniające
Supplementary elements

Wieszak zespolony

Hanger (a set)

Półka LED 900 B

LED shelf 900 B

nr 032 093 05

System bezuchwytowy
Handless system

System regałowy
Shelving system

Listwa aluminiowa „L”

L-Profile

Element konstrukcyjny ściana-podłoga

Construction element floor to wall

Komplet do półki 18 mm - PROSTA

A set for 18 mm straight shelf

nr 050 002 05 nr 038 004 05 zewnętrzny/ external

nr 038 002 05 wewnętrzny/ internal

nr 038 016 05

zastosowanie w

sklepie/biurze
applied in

shop/officeQD18



Shop. Arranging a shop is an extremely difficult task which re-
quires an appropriate amount of time, work and investment.
The above arrangement contains several proposals which can
be treated as a complex solution, or used as independent ap-
plications. It includes a shelving construction in the form of an
island in the middle of the shop on which the best products can
be found. On the wall a board built on the basis of the Wall Sys-
tem with lighting glass shelves. The next element is the Shelving
System equipped with shelves, cabinets, rails for racks and
glass shelves. Moreover, one part of the shop can be separated
from the other with the help of the Partition System.
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QD18
Profile konstrukcyjne
Construction Profiles

Opis przekroju

na stronie 48

Description page 48



Biuro. Prezentowane przez nas biuro, to doskonałe rozwiązanie dla
każdej firmy. Na ścianie głównej umieszczono panel z profilami Sys-
temu Ściennego, na którym mogą znaleźć się półki na dokumenty lub
elementy dekoracyjne czy ekran do prezentacji. Stanowiska oddzie-
lono ekranami z profilami umożliwiającymi używanie elementów Sys-
temu Ściennego. Możemy tam zawiesić półki na dokumenty, na
przybory do pisania i inne niezbędne drobiazgi. Możemy je też w każ-
dej chwili dowolnie przemieszczać dopasowując stanowisko pracy do
własnych wymagań. Całości dopełnia System Regałowy z półkami,
szafką i drążkiem na wieszaki.

The office. The office presented by us is a perfect solution for every
business. The main wall features a system of panels with the Wall Sys-
tem profiles, where we can find shelves for documents or ornamental
elements or a screen for presentation. Workstations separated with
screens with profiles that facilitate using elements of the Wall System.
There, we can mount shelves for documents, writing tools and other
necessary accessories. We can also move them freely at any moment,
adapting the workplace to our own requirements. The whole is com-
pleted with the Shelving System with shelves, cabinet and rails for racks.

QD19
zastosowanie w

sklepie/biurze
applied in

shop/office
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Roleta aluminiowa

Alu-roll BOX MiILANO

nr ALU C-0

Elementy uzupełniające
Supplementary elements

Półka na segregatory

Shelf for Lever Arch Files

Półka na papier A4

Shelf for A4 paper

Pólka na drobiazgi

Miscellaneous shelf

nr 037 016 05 nr 037 015 05 nr 037 014 05

System regałowy
Shelving system

Element konstrukcyjny sufit-podłoga

Construction element floor to ceiling

Komplet do półki 18 mm - PROSTA

A set for 18 mm straight shelf

Komplet mocowań do korpusu

A set for cabinet fixings

nr 038 003 05 nr 038 016 05 nr 038 013 05

Profile konstrukcyjne
Construction Profiles

Opis przekroju

na stronie 48

Description page 48
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Wieszak zespolony

Hanger (a set)

nr 032 093 05

Alu półka L-300

Alu shelf L-300

Hak

Hook

Uchwyt półki 28 L-400

Shelf handle 28 L-400

nr 032 087 05 nr 032 011 05 nr 032 005 05

Półka na CD

CD Rack

nr 032 017 05

Wieszak

Hanger

nr 032 028 05

Nóżki i podstawy do mebli
Furniture legs and furniture bases

Komplet do drążka na wieszaki

A set for clothes rail

Drążek na wieszaki INOX

Clothes rail at request length – INOX

Rury 30x30

Tubes 30x30

nr 038 008 05 nr 036 012 15 nr 028 005 05



Pantry – storage.Without any doubt a pan-
try or storage is extremely important in
every house or apartment. The presented
solution, based on the Shelving System,
enables optimal use of this space. Shelves
enable it in any dimension and of various
angles of inclination, which height can be
smoothly adjusted without their disman-
tling. Similar possibilities are ensured by
the application of glass shelves, thick-
ness: 8 mm or 10 mm. A supplementation
may be lighting using the LED technology.

Spiżarnia – magazynek. Bez wątpienia
spiżarnia lub magazynek w każdym domu
lub mieszkaniu jest niezwykle ważnym
miejscem. Prezentowane rozwiązanie, opar-
te na Systemie Regałowym, pozwala na
optymalne wykorzystanie tej przestrzeni.
Umożliwiają to półki w dowolnym wymiarze
i o różnych kątach nachylenia, których wy-
sokość można płynnie regulować bez ich
demontażu. Podobne możliwości daje nam
zastosowanie półek szklanych o grubości
8 mm lub 10 mm. Funkcjonalnym uzupeł-
nieniem może być oświetlenie w techno-
logii LED.

zastosowanie w

sklepie/biurze
applied in

shop/officeQD20
Komplet do półki 

18 mm - PROSTA

A set for 18 mm straight

shelf

nr 038 016 05

System regałowy
Shelving system

Element konstrukcyjny

sufit-podłoga

Construction element

floor to ceiling

nr 038 003 05
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Profile konstrukcyjne
Construction Profiles

nr 031 004 05

Płaskownik
Flat bar

nr 031 019 05

Profil górny B
Upper profile B

nr 031 002 05

nr 031 001 05

nr 031 005 05

Mocowanie 
montażowe
Assembly fixing
nr L=50 032 003

Profil wpuszczany
Let-in profile

nr 031 016 05

Panel z płyty 12–16 mm
Panel board 12–16 mm

Mocowanie 
montażowe
Assembly fixing
nr L=50 032 003

Profil górny A
Upper profile A

Profil środkowy
Central profile

Profil dolny (z uszczelką PCV)
Lower profile (with PCV sealing)
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Taśma dwustronna 3M 0,2 mm
3M double-sided tape 0,2 mm

Szkło z grafiką 4 mm
Glass with artwork 4 mm

    
   

 

 
   

Profil do glazury
Profile for tiles

nr 031 017 05

nr 031 018 05

Klej do płytek
Tile adhesive

Płytka ceramiczna
Tile

Silikon
Silicon





Kołek rozporowy
Expansion fixing
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Profile konstrukcyjne – Panel szklany LED
Construction Profiles – Glass panel LED

nr 031 022 05

Profil obwiedniowy panel LED (z uszczelką PCV)
Surrounding profile for LED panel (with PCV sealing)

nr 031 021 05

LED pas / biały neutralny
Led Stripe / neutral white

nr 061 001

nr 031 023 05

nr 031 021 05

Płytka gwintowana M5
Plate with tapping holes

nr 032 112

Płaskownik 40x3
Flat bar 40x3

Profil środkowy panel LED (z uszczelką PCV)
Central profile for LED panel with PCV sealing)

Profil obwiedniowy panel LED (z uszczelką PCV)
Surrounding profile for LED panel (with PCV sealing)

Panel szklany z grafiką 4 mm
4 mm glass panel with graphics

Płyta HDF 3 mm
Panel HDF 3 mm

Niesymetryczne rozmieszczenie profili środkowych (031 022 05) może skutkować nierównomiernym podświetleniem

poszczególnych części szklanych panelu.

Asymmetrical placement of central profiles (no 031 022 05) may result in irregular illumination of glass panels.
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