…for culinary masters

BIALE to synonim innowacji i designu
w kuchni. Wybierając te meble kuchenne,
mają

Państwo

wykonana

jest

pewność,
z

że

najwyższej

kuchnia
jakości

materiałów, a użyte w meblach nowoczesne
systemy kuchenne sprawią, że codzienne
przebywanie w kuchni będzie prawdziwą
przyjemnością.

BIALE is a synonym of innovation and
design in the kitchen. Choosing this kitchen
furniture you can be sure that materials
of the highest quality were used and
that modern kitchen systems will make
everyday kitchen work a real pleasure.

B1
Szlachetne

4

lakierowanej

Noble combination of fronts made of high-gloss MDF

na wysoki połysk płyty MDF w wyrazistym, czerwonym kolorze

połączenie

frontów

wykonanych

z

in distinctive red and subdued colour of natural

ze stonowanym odcieniem okleiny naturalnej. Beże i czerwienie,

veneer. Contrasting beiges and reds gave the interior

kontrastując ze sobą, tchnęły w to wnętrze atmosferę świeżości

atmosphere of freshness and modernity. Shimmering

i nowoczesności. Połyskliwe fronty odbijają światło i dają iluzję

fronts reflect light like mirrors and give the sense

zwierciadeł, co powoduje poczucie przestrzeni i luksusu.

of space and luxury.
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B2
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Możliwość frezowania frontów daje szerokie spektrum

The possibility of front milling gives wide

możliwości

w

spectrum of space arrangement. Latitude

Dowolność

łączenia

zakresie

komponowania

kolorów

wychodzi

przestrzeni.
przód

of varnish colours combination meets user’s

pomysłowości i kreatywności użytkownika, a dobór

na

inventiveness and creativity, and the HPL

elementów w laminacie HPL w odcieniu drewna daje

laminate elements in wood shades creates

wrażenie bliskości z naturą.

the sense of closeness to nature.
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B3
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Ciekawe rozwiązanie, łączące połysk lakierowanej okleiny

An interesting solution that combines the shimmering

naturalnej w ciemnym, głębokim kolorze z matowym szkłem,

of varnished natural veneer in dark deep colour with

wprowadza do wnętrza odrobinę różnorodności. Zastosowanie

matt glass gives the interior some diversity. Application

podświetlenia w szafkach ze szklanym frontem daje poczucie

of lights in glass front cabinets gives a feeling of warmth

ciepła i rozjaśnia wnętrze, sprawiając, że przebywanie w kuchni

and enlightens the interior making staying in the kitchen

staje się prawdziwą przyjemnością.

a real pleasure.
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B4
Zestawienie

nowoczesną

Combination of shiny white and gold charms with

wytwornością. Z pozoru proste kształty dają wrażenie czystości

modern elegance. Seemingly simple shapes create

i

the sense of cleanness and neatness, fulfilling high

schludności,

użytkowe.

10

połyskującej

bieli

jednocześnie

Uchwyty

zostały

i

złota

spełniając
zastąpione

urzeka
wysokie

wymagania

rozwiązaniem

typu

consumer

requirements.

Handles

were

replaced

„push” i szafka otwiera się sama po delikatnym naciśnięciu.

with “push” type devices and the doors open when

Duża powierzchnia przechowywania jest szalenie przydatna,

lightly pressed. Big storage area is very useful and it

a

form,

pleases the eye with elegance of geometrical forms.

z kolei ledowe podświetlenie dna szafek dodaje uroku całej

LED lights in cabinet bottoms add to the charm of this

kompozycji.

composition.

zarazem

cieszy

oko

elegancją

geometrycznych
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B5
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Miejsce idealne dla miłośników chłodnych barw. Konfrontacja

Ideal place for cool colours lovers. Contrast of white

bieli z szarością prowadzi do uzyskania atmosfery spokoju

and

i relaksu. Aluminiowe uchwyty delikatnie przełamują biel frontów,

and relaxation. Aluminum handles delicately break

pozwalając również na wygodne użytkowanie. Proste formy

the whiteness of fronts, allowing comfortable usage.

i funkcjonalne rozwiązania są niezastąpione dla ceniących jakość

Simple forms and functional solutions are irreplacable

użytkowników.

for quality loving users.

grey

creates

an

atmosphere

of

peace
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B6
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Możliwość wpuszczenia we front szkła lacobel

The possibility of inlaying lacobel glass into

pozwala na ciekawe połączenia szkła i okleiny

the fronts allows interesting combination

naturalnej w różnorodnych kolorach na jednej

of glass and natural veneer in many

powierzchni.

HPL

colours on one surface. Tops covered

jest nie tylko wytrzymałym, ale i efektownym

Blat

pokryty

laminatem

with HPL laminate are not only durable,

sposobem wykończenia. Elegancja nie ustępuje

but also a stunning touch. Elegance does

wygodzie, a koncentracja szafek w stosunkowo

not give way to comfort and concentration

niewielkiej przestrzeni czyni kuchnię bardziej

of cabinets on a small surface makes

przystępną.

the kitchen accesible.

15

B7
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Intensywny kolor? Tak! Piękna jasna

Intensive

zieleń rozwesela wnętrze i przez cały

light green enlightnes the interior

rok przypomina o wiośnie. Neutralne

and brings the memories of spring

kolory okleiny naturalnej i blatu szafek

all

wprowadzają

of

równowagę

całości,

colour?

year

long.

natural

Yes!

Neutral

veneer

and

Beautiful

colours
cabinet

a koncepcja połączenia blatu ze stołem

tops balance whole and the idea

jest zarazem efektowna i praktyczna.

of

Dodanie półek od strony zewnętrznej

surface

pozwala

wyeksponowanie

and striking. Addition of shelves

elementów dekoracyjnych, pamiątek,

on the outside allows exhibition

bądź książek.

of decorations, souvenirs or books.

na

combining
and

together
table

is

working
practical
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B8
Lazurowe wykończenie w połączeniu z delikatnymi

Azure finish together with delicate

brązami

lakierów

browns of natural veneers and beiges

wspomnienia.

of varnishes brings holiday memories

oklein

przywodzi

na

Wpuszczenie
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naturalnych
myśl

oświetlenia

i

beżami

wakacyjne

górnych

back. Installing the lights in bottoms

powoduje oszczędność miejsca, a także podnosi

of upper cabinets saves the space

komfort użytkowania sprawiając, że przygotowywanie

and enhances usage comfort, which

posiłków

przyjemniejsze.

makes cooking even more pleasant.

Wyfrezowanie uchwytów we frontach szafek dolnych

Handles milled in cabinet fronts allow

pozwala zachować ich jednolitą barwę, a zabudowanie

harmonious colour and hood cover

okapu tworzy spójną i logiczną całość.

creates concise and logical space.

staje

się

w

dno

znacznie

szafek
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Kuchnia kusi soczystością koloru oraz świeżością bieli. MDF

The kitchen tempts with colour vividness and white

lakierowany na wysoki połysk, użyty w szafkach otaczających

freshness. High-gloss MDF around the oven reminds

piekarnik,

a mirror in which we can look while sitting around

sprawia

wrażenie

lustra,

w

którym

możemy

się przeglądać siedząc przy stole. Fronty w połysku idealnie

the table. Glossy fronts ideally match with glass

komponują

półek

on some of the shelves in the alcove and the irregularity

we wnęce, a nieregularność ich rozmieszczenia gwarantuje

of their positions allow to escape from banalities

ucieczkę od banału i schematów.

and schemes.

się

ze

szkłem

przykrywającym

część
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B10
Różnorodne
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propozycje

wykończeń

oraz

Various propositions of finishing and

rozwiązań technicznych są niewątpliwym

technical solutions are unquestionable

atutem kuchni BIALE. Wielość dostępnych

advantages of BIALE kitchens. Availability

uchwytów, kolorów, materiałów definiuje

of various handles, colours and materials

nasze podejście do przyszłego użytkownika

defines our approach to the future user

kuchni, gdyż wiemy, że jest to wnętrze,

of our kitchen, because we know that

które go odzwierciedla.

this interior mirrors him.
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Matt natural veneer

Okleina naturalna mat

High-gloss natural veneer

Okleina naturalna połysk

Wykończenia frontów kuchennych
Possible finishings

High-gloss MDF

Matt MDF

MDF lakierowany mat

MDF lakierowany połysk

Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Kolory mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.
Biale zastrzega sobie prawo do zmian technicznych.
This is informational catalogue only. It’s not a commercial offer.
Colours may differ slightly due to technical printing reasons.
Right to technical alterations reserved.
Opracowanie graficzne / Graphic design:
www.szekalski.com
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