
kuchnie,
łazienki,
baterie  
i zlewy

Oferta ważna od 22 listopada do 7 grudnia

najniższe ceny. lubię to!
infolinia: 660 627 627

zadzwoń i zamów

www.abra-meble.pl  - zamów online

Data obowiązywania 22.11 do 07.12 lub do wyczerpania zapasów. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Szczegóły u sprzedawcy i na www.abra-meble.pl . Meble do samo-
dzielnego montażu. Wymiary mebli tapicerowanych podawane są z tolerancją do 5 cm.    Adresy, telefony, mapki dojazdowe do sklepów dostępne na www.abra-meble.pl  Zdjęcia mogą się różnić od produktów 
dostępnych w sprzedaży. Niniejsza gazetka nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym i jest  publikowana jedynie w celach informacyjnych. Ceny zawierają podatek VAT. Wszystkie elementy niniejszego katalogu 
chronione są prawami autorskimi. Wymiary mebli podane są w kolejności szer./gł./wys.

20 %
taniej

do

super oferta 
dostępna on-line
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kuchnia 
mela 180

Szerokość zestawu 180 
cm. Cena zawiera meble 
i blat bez wyposażenia i 
dodatków. Kuchnia do-
stępna w kolorze Biały 
Mat.

45900
49900

kuchnia 
clara 240

94900
100900

kuchnia vigO 260
Szerokość zestawu 260 cm. Cena za-
wiera meble bez blatu, wyposażenia 
i dodatków. Do kuchni polecamy blat 
blat 3308412 Dąb Lancelot w cenie 
259,00/299,00. Kuchnia dostępna 
w kolorze  Dąb Lancelot/Grafit Mat. 
Możliwość zamówienia dodatkowych 
pojedynczych szafek, oferta dostępna 
na www.abra-meble.pl

159900
178900-190zł

kuchnia 
mOdena 260
Szerokość zestawu 260 cm. 
Cena zawiera meble bez bla-
tu, wyposażenia i dodatków. 
Do kuchni polecamy blat 
3316809 Dąb Artisan w cenie 
299,00/329,00. Kuchnia do-
stępna w kolorze Dąb Artisan/ 
Czarny Mat.  Możliwość zamó-
wienia dodatkowych pojedyn-
czych szafek, oferta dostępna 
na www.abra-meble.pl

159900
179900-200zł

180 cm

260 cm

240 cm 260 cm

cena z 
blatem

Szerokość zestawu 240 cm. 
Cena zawiera meble bez bla-
tu, wyposażenia i dodatków. 
Do kuchni proponujemy blat 
3304029 Czarna Skała w 
cenie 249,00/259,00 za blat 
(do zestawu potrzebne dwa 
blaty). Kuchnia dostępna w 
kolorze Szary Grafit/Dąb Ar-
tisan. Możliwość zamówienia 
dodatkowych pojedynczych 
szafek, oferta dostępna na 
www.abra-meble.pl



179900
194900-150zł

kuchnia 
bianka 260
Szerokość zestawu 260 
cm. Cena zawiera meble 
bez blatu, wyposażenia 
i dodatków. Do kuchni 
polecamy blat 3308392 
Trawertyn Ciemny w cenie 
259,00/299,00. Kuchnia 
dostępna w kolorze Biały 
Mat/ Biały Połysk. Moż-
liwość zamówienia do-
datkowych pojedynczych 
szafek, oferta dostępna na 
www.abra-meble.pl

kuchnia 
sOfia 260
Szerokość zestawu 260 cm. 
Cena zawiera meble bez 
wyposażenia i dodatków. W 
komplecie blat  w kolorze 
Dąb Kraft Złoty. Kuchnia 
dostępna w kolorze  Dąb Wo-
tan/ Biały Mat. Możliwość 
zamówienia dodatkowych 
pojedynczych szafek, oferta 
dostępna na www.abra-me-
ble.pl

199900
233900-340zł

kuchnia 
stilO 260
Szerokość zestawu 260 cm. 
Cena zawiera meble bez 
blatu, wyposażenia i dodat-
ków. Do kuchni polecamy 
blat  3316809 Dąb Artisan 
w cenie 299,00/329,00. 
Kuchnia dostępna w kolo-
rze Dąb Artisan/Biały Mat. 
Możliwość zamówienia do-
datkowych pojedynczych 
szafek, oferta dostępna na 
www.abra-meble.pl

269900
289900-200zł

kuchnia 
gardena 
260
Szerokość zestawu 260 cm. 
Cena zawiera meble bez 
wyposażenia i dodatków. 
Kuchnia dostępna w kolorze  
Szary Połysk.  Możliwość 
zamówienia dodatkowych 
pojedynczych szafek, oferta 
dostępna na www.abra-me-
ble.pl

299900
336900-370zł

260 cm

260 cm

260 cm

260 cm

cena z 
blatem

cena z 
blatem

kuchnia
lakierowana

wysoki
połysk
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Zlew credO
dostępny w kolorach beż piaskowy, 
szary oraz karbon. Wymiary (szer./
dł) 510/790. 

Zlew intermeZO
dostępny w kolorach beż i czarny. 
Wymiary (szer./dł) 480/780.

48500
52900

53900
58900

Zlew kreta
dostępny w kolorach beż piaskowy, 
szary oraz karbon. Wymiary (szer./
dł) 440/590.

33900
36900

www.abra-meble.pl  - zamów online

Zlew recOrd + bateria
zlew oraz bateria dostępne w kolorach beż i czarny. 
Wymiary (szer./dł) 480/780.

139 90
15990

bateria 
ZlewOZmywa-
kOwa neptun 7490

84 90

bateria 
ZlewOZmywa-
kOwa anubis 8990

99 90

bateria 
ZlewOZmy-
wakOwa nyks

10990
13990

14990
16890

bateria 
ZlewOZmywakOwa
hera

53900
58900

17990
18990

bateria 
ZlewOZmywakOwa
hermes
wyciągana wylewka

15990
20490

bateria 
ZlewOZmywakOwa
friga

24990
29990

bateria 
ZlewOZmywakOwa
malta
wyciągana wylewka

25990
27990

bateria 
ZlewOZmywakOwa
dafne

28490
29990

bateria 
ZlewOZmywakOwa
glamOur

bateria 
ZlewOZmy-
wakOwa 
elastycZna 
fegi
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meble łaZienkOwe rubid

SZAfKA Z uMyWALKą

32999
35999

KoMoDA RuBID 

25999
28999

SłuPeK RuBID

42999
47999

SZAfKA RuBID 

20999
22999

LuSTRo ARSeNA

12499
13999

SłuPeK PIK

19999
21999

ZeSTAW PIK D50
uMyWALKA W KoMPLeCIe

17999
19900

meble łaZienkOwe lOretO

SZAfKA LoReTo
D60-2S

47999
52999

SZAfKA LuSTRZANA
LoReTo e60

28999
32999

SłuPeK  LoReTo

37999
41999

www.abra-meble.pl  - zamów online

meble łaZienkOwe unO

ZeSTAW uNo 80-3D

79999
85999

SłuPeK uNo

38999
43999

meble łaZienkOwe 
perla

SłuPeK PeRLA

88999
99999

meble łaZienkOwe rOyal

149999
164999-150zł

SZAfKA PoDuMyWALKoWA  
PeRLA 80-2S

LuSTRo VeNTo

99 99
11999

ZeSTAW VeNTo 60-2S

44999
49999

SłuPeK VeNTo

31999
35999

SZAfKA RoyAL 70-2S

66999
74999

SłuPeK RoyAL

54999
64999

meble 
łaZienkOwe pik

meble łaZienkOwe 
ventO

-110zł

-100zł

SZAfKA RoyAL 70-1S

46999
49999

uMyWALKA

49999
54999


