
Szafki górne: biały połysk / szafki dolne: sonoma jasna, blat: nubian jasny. 
Wykaz szafek: W 6/60, W 6/60, WO 6/36, W 6/60, DS. 6/1, ZK 6, DS. 6/1, D 6, SPD 6. 
Cena aranżacji: 1782 zł. Akcesoria oraz sprzęt AGD nie zostały wliczone w cenę.  

ecoModel
K ATA LO G  K U C H N I
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SZUKASZ NIEDROGIEJ,
NOWOCZESNEJ 

KUCHNI?

Z krótkim terminem realizacji, 
dostarczanej przez kuriera pod sam dom?

Łatwej w montażu, aby nie płacić fachowcom?

Lubisz ciepłe drewniane wybarwienia, 
a może gustujesz w modnych chłodnych, 
sterylnych połyskach? 

Mamy dla Ciebie kuchnie ecoModel, które spełnią wszystkie wymagania! 
Kuchnie ecoModel  to nowoczesne zestawy mebli kuchennych w bardzo atrakcyjnej cenie. 

 W ciągu kilku dni od zamówienia kurier dostarczy Ci meble pod wskazany adres. 

 Nie stresuj się, wszystkie szafki dostarczamy w paczkach, z czytelną instrukcją 
do samodzielnego montażu. 

 Fronty zostały wykonane z wysokiej jakości płyty laminowanej, odpornej na 
zarysowania, tłuste plamy i są łatwe w utrzymaniu czystości. 

 Przygotowaliśmy dla Ciebie różne warianty kolorystyczne frontów od ciepłych 
dekorów drewnopodobnych po sterylne połyskowe – cokolwiek nie wybierzesz – 
efekt „łał” murowany!

 W kolekcji ecoModel znajdziesz gotowe zestawy kuchenne o wymiarach: 
od 1,8 metra do 2,8 metra do których możesz dobrać dodatkowe szafki w tym 
szafki narożne. 

2

CENA BRUTTO

1415,-

2.8 m Fronty górne i dolne – biały połyskecoModel3

W skład aranżacji wchodzą następujące szafki: W 6/60, WW 8/60, WS 8/60, D 6, D 8, ZK 6, DZ 8.
Akcesoria, blaty oraz sprzęty AGD nie zostały wliczone w cenę.    



54
PRZYKŁADOWE ZESTAWIENIA KOLORYSTYCZNE 
Pełna kolorystyka oraz szafki dodatkowe na str.10.

WARIANT 3 
Szafki górne: biały połysk / szafki dolne: biały połysk

WARIANT 1 
Szafki górne: dąb nelson / szafki dolne: dąb nelson W skład zestawu 1,8m wchodzą następujące szafki: W 4/60, WO 6/36, WS 8/60, DS 4/1, DZ 8, dodatkowym wyposażeniem jest 2 x GÓRNA FORMATKA 

BOCZNA 60/32, 2 x DOLNA FORMATKA BOCZNA 82/58 – podana cena nie zawiera dodatkowych formatek, Blatów oraz sprzętu AGD. 

CENA BRUTTO

887,-

CENA BRUTTO

584,- CENA BRUTTO

750,-

ecoModelWARIANT 2  
Szafki górne: biały połysk / szafki dolne: dąb bordeaux 1,8 m PRZYKŁADOWE ZESTAWIENIA KOLORYSTYCZNE 

Pełna kolorystyka oraz szafki dodatkowe na str.10.

WARIANT 2 
Szafki górne: szary połysk / szafki dolne: dąb nelson

WARIANT 1
Szafki górne: biała struktura / szafki dolne: biała struktura

CENA BRUTTO

853,-

CENA BRUTTO

663,-

W skład zestawu 2,1 m wchodzą następujące szafki: W 4/60, WO 6/36, WS 8/60, W 3/60, DS 4/1, DZ 8, D 3 – podana cena nie zawiera dodatkowych formatek, 
blatów oraz sprzętu AGD. 

CENA BRUTTO

853,-

2,1 m WARIANT 2  
Szafki górne: szary połysk / szafki dolne: buk artisanecoModel



76
PRZYKŁADOWE ZESTAWIENIA KOLORYSTYCZNE 
Pełna kolorystyka oraz szafki dodatkowe na str.10.

WARIANT 1 
Szafki górne: dąb nelson / szafki dolne: dąb nelson

WARIANT 1
Szafki górne: biała struktura / szafki dolne: 
biała struktura

CENA BRUTTO

740,-

CENA BRUTTO

740,-

W skład zestawu 2,4 m wchodzą następujące szafki: W 6/60, WO 6/36, W 4/60, WS 8/60, D 6, ZK 6, DS 4/1, DZ 8, dodatkowym wyposażeniem jest 2 x GÓRNA 
FORMATKA BOCZNA 60/32, 2 x GÓRNA FORMATKA BOCZNA 82/58 – podana cena nie zawiera dodatkowych formatek, Blatów oraz sprzętu AGD. 

CENA BRUTTO

1095,-

ecoModelWARIANT 3  
Szafki górne: czarny połysk / szafki dolne: czarny połysk 2,4 m PRZYKŁADOWE ZESTAWIENIA KOLORYSTYCZNE 

Pełna kolorystyka oraz szafki dodatkowe na str.10.

WARIANT 2 
Szafki górne: szary połysk / szafki dolne: buk artisan

WARIANT 2
Szafki górne:  biały połysk / szafki dolne: sonoma jasna

CENA BRUTTO

1105,-

CENA BRUTTO

1105,-

W skład zestawu 2,6 m wchodzą następujące szafki: WW 8/60, WO 6/36, W 4/60, WS 8/60, D 8, DS 4/1, DZ 8 – podana cena nie zawiera dodatkowych 
formatek, Blatów oraz sprzętu AGD.

CENA BRUTTO

852,-

2,6 m WARIANT 1 
Szafki górne: buk artisan / szafki dolne: buk artisanecoModel



98
PRZYKŁADOWE ZESTAWIENIA KOLORYSTYCZNE 
Pełna kolorystyka oraz szafki dodatkowe na str.10.

WARIANT 2 
Szafki górne: biały połysk / szafki dolne: dąb nelson

WARIANT 3
Szafki górne: szary połysk / szafki dolne: szary połysk W skład zestawu 2,8 m wchodzą następujące szafki W 6/60, WW 8/60, WS 8/60, D 6, D 8, ZK 6, DZ 8, dodatkowym wyposażeniem jest 2 x GÓRNA FORMATKA 

BOCZNA 60/32, 2 x GÓRNA FORMATKA BOCZNA 82/58 82/58 – podana cena nie zawiera dodatkowych formatek, Blatów oraz sprzętu AGD. 

CENA BRUTTO

1415,-

CENA BRUTTO

1205,-

CENA BRUTTO

939,-

ecoModelWARIANT 1  
Szafki górne: biała struktura / szafki dolne: biała struktura 2,8 m

W skład aranżacji wchodzą następujące szafki: SPD 6, W 4/60, WO 6/36, W 4/60, WNPP 65/65/60, WS 6, W 6, W 4, D 4, ZK 6, DPP 105/65, DZ 6, FZ 6B, DS. 4/3, PANEL 60/32, PANEL 82/58. 
Akcesoria, blaty oraz sprzęty AGD nie zostały wliczone w cenę.    

CENA BRUTTO

2810,-

Fronty górne – biały połysk,  fronty dolne – sonoma ciemnaecoModel9
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6 KROKÓW 
DO WYMARZONEJ KUCHNI 
KROK 1 – centymetry ponad wszystko – pierwszy krok to właściwy pomiar, trzeba 

dokładnie zmierzyć pomieszczenie, a następnie narysować  je na kartce 
w kratkę w odpowiedniej skali.

KROK 2 – wybieramy szafki – kiedy pomieszczenie zostało narysowane dobieramy 
i nanosimy na kartkę odpowiednie szafki. Skorzystaj z naszych zestawów 
od 1,8 metra, aż po 2,8 metra. Uzupełnij swoją zabudowę dodatkowymi 
szafkami ze strony obok, dobierz blaty.

KROK 3 – kolory, ach kolory – strona techniczna za nami, przed nami najważniejsze 
pytanie jak kuchnia ma wyglądać? W kolorystyce ciepłego drewna, a może 
w chłodnym połysku? Świetnie wyglądają kuchnie na zasadzie kontrastu 
– dolne szafki w dekorach drewnianych, a górne w połyskowych. Dla 
najodważniejszych mamy połysk w górnych i dolnych szafkach np. 
w kolorze białym lub modnym czarnym. Większość proponowanej 
kolorystyki zawarliśmy w wizualizacjach naszych zestawów – obejrzyjcie 
dokładnie i wybierzcie kolory trafiające w Wasz gust!

KROK 4 – zamawiamy kuchnię - uff udało się zaplanowaliśmy wymarzoną kuchnię 
teraz czas na jej kupno. Do wyboru sklepy stacjonarne – opisane na stronie 
www.layman.pl w zakładce Punkty Sprzedaży.

KROK 5 – czas na montaż – meble przyjechały w paczkach ale dzięki przejrzystej 
instrukcji nie będzie problemu z ich skręceniem. Trochę wysiłku wkładamy w 
ustawianie i wieszanie szafek, montujemy blaty oraz AGD i kuchnia gotowa!

KROK 6 – happy end – wszystko pięknie wygląda i lśni nowością teraz czas na 
pierwszy wspólny posiłek w nowej kuchni – życzymy Smacznego!

KOLORYSTYKA FRONTÓW ecoModel

W 3/60

ZK 6

WO 6/36 SLIM 

 (szafka pod okap MANAM)

(szafka do 
zabudowy 
piekarnika)

WO 6/36

W 8/60

PANEL BOCZNY 
GÓRNY 60/32

PANEL BOCZNY 
DOLNY 82/58

PANEL 
BOCZNY 

DO 
SŁUPKÓW

2017/58

WNPP 65/65/60

WS 8/60WS 6/60

(szafka z ociekarką)(szafka z ociekarką)

SONOMA JASNA

DĄB BORDEAUX

DĄB NELSON

BIAŁY STRUKTURA

BUK ARTISAN SONOMA CIEMNA

FRONTY POŁYSKOWE – grubość 18 mm, oklejone obrzeżem PVC

FRONTY Z PŁYTY LAMINOWANEJ –  grubość 18 mm,  oklejone obrzeżem PVC

Gotowe zestawy w kolekcji ecoModel dostępne 
są w trzech wariantach kolorystycznych:

1 WARIANT – SZAFKI GÓRNE I DOLNE – PŁYTA LAMINOWANA

2 WARIANT –  SZAFKI GÓRNE – PŁYTA POŁYSKOWA 
   SZAFKI DOLNE – PŁYTA LAMINOWANA

3  WARIANT – SZAFKI GÓRNE I DOLNE PŁYTA POŁYSKOWA

FRONTY DO ZMYWAREK

105/127*,-

D3

135/169*,-

DZ 8DZ 6  (szafka zlewowa) (szafka zlewowa)

190/237*,-152/205*,- 160/196*,-
DPP 105/65

SPD 4 2017

(szafka do wyboru 
prawa lub lewa do 

zabudowy narożnej)

210/252*,-

354/
415/440*,-

SPD 6 2017

420/
506/540*,-

D4

145/185*,-
D45

150/193*,-
DS 4/1

183/223*,-
DS 4/3

235/258*,-
D6

170/215*,-
DS 6/1

112/255*,-

WW 8/60

146/159*,-

FZ 45 A

FZ 60 A

FZ 45 B

FZ 60 B

D8

203/236*,- 30/55*,-

43/71*,-

40/66*,-

47/88*,-

W 4/60

117/135*,-
W 45/60

126/143*,-

126/147*,-

W 6/60

134/155*,-

123/143*,-

167/185*,-

41/61*,-

71/122*,-

145/170*,-

245/286*,-
174/190*,-145/170,-

* Pierwsza cena za szafkę z frontem z płyty laminowanej, druga cena za szafkę z frontem połyskowym. 
** Podane ceny blatów są cenami za 1 mb o grubości 28 mm i głębokości 600 mm, krawędzie oklejone są PCV. 
Opłata za transport blatów dłużycowych wynosi 128 zł. (Blaty powyżej 2,4 mb do maksymalnie 3,2 mb)

SZAFKI STOJĄCE  wysokość 82 cm, głębokość 46 cm (z frontem) 

1110

NUBIAN JASNY BIAŁYDĄB SONOMA

112**,-112**,-112**,-

SZARY POŁYSK CZARNY POŁYSKBIAŁY POŁYSK

SZAFKI WISZĄCE  wysokość 60 cm, głębokość 32 cm (z frontem)  BLATY Grubość blatów 28 mm.



czyli wszystko o montażu

Nieprawidłowe skręcenie, sklejenie czy zamontowanie, może 
się łączyć ze zniszczeniem elementu lub całej bryły, a co za tym 
idzie z dodatkowymi kosztami i czasem oczekiwania. Kiedy 
nowa kuchnia zostanie dostarczona, należy sprawdzić czy prze-
syłka zawiera wszystkie potrzebne elementy. Najłatwiej porów-
nać to z listą z zamówienia. Nie należy rozpoczynać demontażu 
starej kuchni, zanim wszystkie nowe elementy nie będą w kom-
plecie. Paczki z meblami i sprzętem AGD warto ułożyć w kolej-
ności w jakiej mają być montowane. Przed rozpoczęciem prac 

ZRÓB TO SAM Kuchnie modułowe przeznaczone 
do samodzielnego montażu są dostarczane 
do odbiorcy w paczkach. Jeśli decydujemy 
się na własnoręczne wykonanie całej 
zabudowy powinniśmy prace podzielić 
na etapy i dobrze się do nich przygotować. 

należy odłączyć w pomieszczeniu wszystkie media, zakręcić dopływ 
prądu, wody i gazu. 
Narzędzia

Większość instrukcji montażowych zawiera informację o potrzebnych do 
danego elementu narzędziach, nie mniej jednak warto zrobić jedną 
wspólną listę i skompletować wszystko za jednym razem. Na liście po-
winny się znaleźć m.in.: ołówek, miarka, wiertarko-wkrętarka, poziomi-
ca, śrubokręt płaski, śrubokręt krzyżak, piła kątowa, piła ręczna, młotek 
gumowy, ścisk stolarski. Przydać się może także piła tarczowa i wycinar-
ka – do wycięcia otworu na baterię w zlewie. Część narzędzi uzależniona 
jest od rodzaju ścian, do których meble będą montowane. Warto to usta-
lić przed rozpoczęciem montażu i na tej podstawie dobrać odpowiednie 
elementy mocujące. 
Rozplanowanie

Mając skompletowane meble, sprzęty i narzędzia można przystąpić do na-
szkicowania kuchni na ścianach. Warto w tym celu nanieść ołówkiem po-
szczególne wymiary, sprawdzając przy tym czy rozmieszczenie dopływu 
wody i gazu, doprowadzenie prądu oraz położenie otworów wentylacyjnych 
pokrywają się z planem. Dobrze jest też z pomocą poziomicy zaznaczyć 
miejsca, w których zostaną zamontowane listwy do powieszenia szafek, 
pamiętając że minimalna przestrzeń między blatem a dołem górnych sza-
fek to 56 cm. 

Montaż korpusów

Aby prace przebiegały sprawnie należy w pierwszej kolejności zmontować 
obudowy szafek ściennych, zgodnie z instrukcją montażu. Jeśli w kuchni 
ma się znaleźć szafka narożna to od niej dobrze jest zacząć mocowanie. 
Kolejne szafki łatwiej będzie wówczas dopasować. Po zawieszeniu wszyst-
kich górnych elementów można zacząć montowanie korpusów dolnych 
szafek stojących. Pamiętając o załączonych instrukcjach. Ustawienie rów-
nież zaczynamy od narożnika wyrównując poziom poprzez regulację nóg. 
Gdy obudowy szafek są już na swoich miejscach, pora na montaż blatów, 
zlewu, oświetlenia i sprzętu AGD. 

Blat, zlew, kuchenka

Przed nawierceniem i zamontowaniem blatu warto się upewnić że ma 
on odpowiednie wymiary. Wycinanie otworów w blacie pod zlew lub pły-
tę grzewczą warto powierzyć stolarzowi gdyż czynność ta wymaga 
wprawy i odpowiedniego sprzętu. Krawędzie wyciętego otworu należy 
zabezpieczyć silikonem sanitarnym lub innym środkiem chroniącym 
przed wilgocią. Pora na przytwierdzenie blatu, montaż sprzętu AGD 
i oświetlenia. Wszystko powinno się odbyć zgodnie z instrukcjami. Przy-

łącza wodne, gazowe i elektryczne należy zlecić wykwalifikowa-
nym specjalistom. 
Montaż półek, szuflad, drzwi, gałek i uchwytów 

Kolejny etap to zamontowanie w szafkach prowadnic szuflad, mocowań 
półek i zawiasów do drzwi. Tu także należy przestrzegać instrukcji załą-
czonych do poszczególnych akcesoriów. Na końcu przymocowuje się 
gałki i uchwyty oraz montuje wyposażenie wewnętrzne szafek. W dal-
szej kolejności należy przykręcić zawiasy do drzwi, przymocować je do 
korpusów i wyrównać ułożenie drzwi za pomocą śrub na zawiasach. 
Kolejno trzeba teraz skręcić szuflady i wsunąć je na prowadnice w kor-
pusie. Zwieńczeniem wszystkich prac jest montaż cokołu. 
Pielęgnacja szafek 

Aby cieszyć się jak najdłużej samodzielnie zmontowaną kuchnią 
należy ją odpowiednio pielęgnować. Do czyszczenia drzwi, po-
wierzchni drewnianych i wnętrza szafek najlepiej używać miękkiej, 
wilgotnej szmatki. Należy unikać środków zawierających amoniak 
lub alkohol, środków wybielających oraz o właściwościach ścier-
nych. Warto też osuszać blat po każdym zachlapaniu. 



SZAFKA OKAPOWA WO 6/36 SLIM 
Przystosowana jest do okapu 
podszafkowego.

SZUFLADY
Dolne szafki mogą być 
wyposażone w jedną 
lub trzy szuflady.

HAMULEC
Opcjonalny hamulec 
zapewnia ciche 
domykanie szuflady. 17,-

SZAFKA 
Z OCIEKARKĄ WS 6/60, WS 8/60    
Standardowo wyposażona jest 
w dwupoziomową suszarkę do naczyń.

PODNOŚNIK 
– ułatwia otwieranie frontu 
oraz zapobiega jego opadaniu.

ZAWIAS 
Z ZINTEGROWANYM HAMULCEM 
– sprawia że szafka zamyka się 
płynnie i cicho.

UCHWYT – każda szafka 
zawiera uchwyt wykonany
z tworzywa w kolorze 
srebrnym, rozstaw 96 mm.

OPCJONALNY 
UCHWYT METALOWY 

– rozstaw 96 mm.

UZ819 CHROM

SZAFKI GÓRNE – wysokość 60 cm, 
głębokość 32 cm (z frontem).
W standardzie szafki wyposażone 
są w zawiasy z cichym domykiem.

SZAFKI DOLNE 
– wysokość 82 cm (wraz z nóżkami 
10 cm), głębokość 46 cm (z frontem).
W standardzie szafki wyposażone 
są w zawiasy z cichym domykiem.

WITRYNA  – SZAFKA WW 8/60 
– zawiera szkło przezroczyste 
hartowane.

COKOŁY – szafki ustawione są na 
10 cm cokołach z płyty korpusowej

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE 
KOLEKCJI ecoModel 

SZAFKI GÓRNE 
Wysokość 60 cm, głębokość 32 cm (z frontem) 

SZAFKI DOLNE 
Wysokość 82 cm (wraz nóżkami 10 cm), 
głębokość 46 cm (z frontem)

FRONTY LAMINOWANE 
Grubość 18 mm,  oklejone obrzeżem PVC

FRONTY POŁYSKOWE 
Grubość 18mm, oklejone obrzeżem PVC

KORPUS 
Płyta laminowana o grubości 16 mm w kolorze białym  

UCHWYT 
Standardowo wykonany z tworzywa w kolorze srebrnym, 
rozstaw 96 mm. Opcjonalnie można dokupić uchwyt 
metalowy UZ 819 

ZAWIAS
Metalowy z cichym domykiem

SZKŁO
W szafce WW 8/60 – przezroczyste hartowane

BLATY
Grubość 28 mm

SZUFLADY 
Szuflada wykonana z płyty korpusowej 
z prowadnicą rolkową w kolorze białym 

PANELE BOCZNE 
Wykonane z płyty frontowej, dedykowane 
do szafek górnych i dolnych oraz słupków. 
Usłojenie paneli jest w poziomie.

SZAFKA WS 6/60, WS 8/60 
Wyposażona jest w ociekarkę dwupoziomową 
w kolorze białym

SZAFKA OKAPOWA WO 6/36 SLIM 
Przeznaczona do montazu okapu MANAM 

ecoMODEL od kuchni

9,-



82-300 Elbląg, ul. Słonecznikowa 10    
Dział handlowy:
tel.: +48 (55) 234 88 77, tel./fax: +48 (55) 234 19 88
e-mail: meble@layman.pl, www.layman.pl

Niniejsza oferta nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 
Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych w oferowanych modelach mebli, nie zmieniając ich ogólnego charakteru. 
Kolorystyka modułów może w rzeczywistości nieznacznie różnić się od prezentowanej w folderze.

Wydanie I – 02.2020 r.

Wymiary technologiczne szafek mogą się  
nieznacznie różnić od podanych w folderze.

Wszystkie ceny w katalogu są cenami brutto w PLN.
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Informacje o stacjonarnych 
i internetowych punktach 
sprzedaży dostępne na 
www.layman.pl


