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When you’ve had a hard day at work. When you’ve got friends turning up at your place unexpected. 

When you’re hungry. When you’ve made something special just for her. When he just wants to confide 

in you. When you’re craving for a conversation. When you’ve just returned from a journey far from 

home. From a visit at your parents’. From the cinema. Or from your out-of-town home. No matter.  

The one thing that matters is that all roads lead to your kitchen.

Gdy spędziłeś męczący dzień w pracy. Gdy znajomi wpadli niezapowiedziani. Gdy jesteś głodny. Gdy 

przygotowałeś dla niej coś niezwykłego. Gdy on chce się zwierzyć. Gdy jesteś spragniona rozmo-

wy. Gdy wróciliście z dalekiej podróży. Z wizyty u rodziców. Z kina. Albo z działki. Nie ma znaczenia.  

Najważniejsze jest to, że każda droga prowadzi do kuchni.
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We are a kitchen-focused professional with over 30 years of experience. We believe that the kit-

chen is the heart of every home and every way leads to the kitchen. User is the most important 

for us and we design the kitchen together with him, according to his needs, because individualism is 

the value we believe in. That is why we start designing from empathizing with the kitchen user and 

not from the walls. In order for a person to feel well in the kitchen, it must be designed with taste. 

We know exactly how much time is spent in the kitchen and how many activities are performed in 

it, which is why each kitchen design, we propose, is functional. Through the highest quality, both 

workmanship and service, we prove that it is worth trusting the Atlas Kitchen brand in order to have 

„peace of mind”.

Jesteśmy profesjonalistą skoncentrowanym na kuchniach z ponad 30 letnim doświadczeniem. 

Wierzymy w to, że kuchnia jest sercem każdego domu i każda droga prowadzi do kuchni. Najważ-

niejszy jest dla nas człowiek i to wspólnie z nim projektujemy kuchnię, zgodnie z jego potrzebami, 

bo indywidualizm jest wartością którą wyznajemy. Dlatego projektowanie zaczynamy od empatyzo-

wania z użytkownikiem kuchni a nie od murów. Aby człowiek dobrze czuł się w kuchni musi ona być 

zaprojektowana ze smakiem. Dokładnie wiemy ile czasu spędza się w kuchni i ile czynności się w 

niej wykonuje, dlatego każdy projekt kuchni, jaki proponujemy, jest funkcjonalny. Poprzez najwyższą 

jakość, zarówno wykonania jak i obsługi, udowadniamy, że warto zaufać marce Atlas Kuchnie, po 

to żeby mieć „święty spokój”.
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Spis treści
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Penelopa dąb Gladstone tabak, Piombo grigio 010 - 013
Agata dąb miodowy, Olivia czarny  014 - 015
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Penelopa dąb Halifax naturalny, Piombo nero 074 - 079
Spina kawa, Piombo grigio 080 - 087
Penelopa palisander flader, Patrycja szary kamienny mat 088 - 089
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Adriana grafit  mat 098 - 103
Jolanta popiel mat 104 - 113
Jolanta biel antyczna 114 - 119
Jolanta biel antyczna 120 - 123
Marzena dąb biały 124 - 125
Soffitta 126 - 129
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Semplice – lakier matowy, 
Metallico – laminat metaliczny

Semplice - matt varnish, 
Metallico - metallic laminate

We wnętrzach marmur kojarzy się z elegancją. Kuchnia  
potrafi być bezkonkurencyjnym królestwem marmuru.

In interiors, marble is associated with elegance. The  
kitchen can be an unrivaled marble kingdom.

szmaragd, szary 

miedź

Semplice

Metallico 
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Penelopa – laminat synchroniczny, 
Piombo – matowa żywica akrylowa.

Penelope - synchronous laminate, 
Piombo - matt acrylic resin. 

Wyrazisty, czekoladowy dąb połączony z głęboko satynową  
powierzchnią frontów to wyrafinowana kuchnia dla  
forever youngsters.

The expressive chocolate oak combined with the deep 
satin surface of the fronts is a sophisticated kitchen for  
forever youngsters.

dąb Gladstone tabak

grigio

Penelopa

Piombo
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dąb Gladstone tabak

grigio

Penelopa

Piombo
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Wyjątkowe zestawienie kolorystyki frontów w połączeniu
z geometrycznymi, otwartymi półkami ściennymi wprowa-
dzają do kuchni industrialny klimat.

Exceptional matching of front colours in combination with 
geometrical, open wall shelves for that industrial touch in 
the kitchen.

Agata – laminat, Olivia – akryl matowy
Agata - laminate, Olivia - matt acrylic

dąb miodowy

czarny mat

Agata

Olivia
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Autentyzm jasnego, ciepłego dębu skontrastowany z czar-
ną satyną. 

The authenticity of light, warm oak contrasted with black 
satin.

dąb jasny sękaty

nero

Nodoso

Piombo
Nodoso – obłóg dębowy, 
Piombo – akryl głęboka satyna
Nodoso - oak veneer, 
Piombo - acrylic deep satin
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Upcycling, czyli drugie życie drewna, kuchnia z duszą prze-
szłości. 

Upcycling, or the second life of wood, a kitchen with the 
soul of the past.

Bordo – stare, zużyte drewno, 
Piombo – akryl głęboka satyna
Bordo – used wood, 
Piombo - acrylic deep satin

stara deska

nero

Bordo

Piombo
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stara deska

nero

Bordo

Piombo
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stara deska

nero

Bordo

Piombo
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stara deska

nero

Bordo

Piombo



027026 - 

Niezwykły sposób spojrzenia na kuchnie. Wyszukane środo-
wisko aranżacji oraz najwyższej jakości materiały sprawiają 
wrażenie otarcia się o sztukę. Propozycja inspirująca oraz 
podnosząca doznania estetyczne.

A unique way of looking at kitchens. With the sophisticated 
design environment and best quality materials, you get the 
impression of dealing with fine arts. An inspiring proposal, 
offering a great aesthetic experience. Avila listwowa - satin ciemnoszary, Penelopa listwowa - palisander flader

Avila slatted - dark grey satin; Penelopa slatted - rosewood flader

czarny mat, biay mat

Oktawia

Oktawia – lakier matowy
Oktawia - matte varnish
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czarny mat, biay mat

Oktawia
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Penelopa – laminat synchroniczny, Oktawia – lakier matowy
Penelopa - synchronous laminate, Oktawia - matte varnish

dąb naturalny tobacco

Penelopa

czarny mat, biay mat

Oktawia
Dąb jest królem wśród dekorów drewnianych, a biel jest 
najczęściej wybieranym w kuchni kolorem. W rezultacie 
połączenie naturalnego dębu z bielą to synonim ponadcza-
sowego trendu.

Oak is the king of wooden decors, and white is the color 
most often chosen in the kitchen. As a result, the combina-
tion of natural oak with white is synonymous of a timeless 
trend.
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Grafitowa wąska ramka frontów Semplice z miedzianymi 
dodatkami, ocieplona delikatnym różem to nowoczesność i 
ekskluzywność w jednym.

The graphite narrow frame of Semplice fronts with copper 
accessories, insulated with a delicate pink, is modern and 
exclusive in one.

Semplice – lakier matowy
Semplice - matte varnish

grafit, delikatny róż

Semplice
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grafit, delikatny róż

Semplice
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grafit, delikatny róż

Semplice
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grafit, delikatny róż

Semplice
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Agata – laminat, Oktawia – lakier matowy
Agata - laminate, Oktawia - matte varnish

Hikora naturalna to jasny, ciepły, wyrazisty, ale nie nachalny 
dekor drewniany. Ma lekko rozjaśnione pory, co dodaje jej 
wyrazistej głębi. Najczęściej wybieranym przez klientów jest 
połączenie hikory z matową bielą.

Natural hickory is a bright, warm, expressive but not intrusive 
wooden decor. It has slightly lightened pores, which gives it 
expressive depth. The most frequently chosen by customers 
is the combination of hickory with matt white.

biały mat

Oktawia
hikora naturalna

Agata
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biały mat

Oktawia
hikora naturalna

Agata
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biały mat

Oktawia
hikora naturalna

Agata
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biały mat

Oktawia
hikora naturalna

Agata
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Oktawia – fornir, lakier matowy
Oktawia – veneer, matte varnishorzech amerykański mat, biały mat

Oktawia
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biały mat, orzech amerykański mat

biały mat

Oktawia

Jolanta

Połączenie orzecha z matową bielą. Nowoczesne fronty 
Oktawia w systemie bezuchwytowym zostały skompono-
wane z klasycznymi frontami modelu Jolanta, którym wy-
razu dodaje subtelny uchwyt.

Combination of walnut with matte white. The modern, 
handle free fronts of Oktawia were composed with the 
classic fronts of Jolanta model with handles. 

Oktawia – lakier matowy, okleina naturalna,
 Jolanta -  lakier matowy

Oktawia - matt varnish, natural veneer, 
Jolanta - matt varnish
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biały mat, orzech amerykański mat

biały mat

Oktawia

Jolanta
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biały mat, orzech amerykański mat

biały mat

Oktawia

Jolanta
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dąb europejski
Oktawia
Podświetlane witryny niczym akwaria prezentują swoją za-
wartość. Światło które tworzy nastrój, okleina dębowa bę-
dąca odzwierciedleniem natury, regały, które pozwalają na 
personalizację – to projekt nowoczesnej kuchni napędzany 
przez indywidualizm.

Illuminated glass-cases like aquariums present their con-
tent. The light that creates the mood, oak veneer that is a 
reflection of nature, shelves that allow personalization - it’s 
a modern kitchen project driven by individuality.

Oktawia – fornir
Oktawia – veneer
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Oktawia – fornir
Oktawia – veneer

Naturalna, zmatowiona okleina dębowa oraz nietypowe osa-
dzenie blatu na szklanej tafli, budują elegancką przestrzeń 
służącą do gotowania i rodzinnych spotkań przy kawie.

A natural matt oak veneer and unusual assembly of the 
worktop on a glass panel create an elegant area for  
cooking and family gatherings.

dąb naturalny

Oktawia
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Asymetryczne moduły oraz niepowtarzalność. Ekskluzywny 
charakter kuchni podkreślony przez wyjątkowe zestawienie
z wysmakowaną przestrzenią.

Asymmetrical modules and unique quality. The exclusive 
style of your kitchen is emphasized by the extraordinary 
combination with an elegant space.

Oktawia – fornir
Oktawia – veneer

dąb naturalny klepka

Oktawia
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dąb naturalny klepka

Oktawia
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Oktawia – lakier matowy
Oktawia - matte varnish

Dominująca biel wprowadza do kuchni oddech oraz harmonię,  
a odczucia estetyczne stanowią inspirację do kulinarnych 
przygód.

White as the dominant colour gives you more air in the  
kitchen, and a feeling of harmony, while your aesthetic 
experience inspires you to go for a cooking adventure.

biały mat

Oktawia
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modrzew górski thermo brązowy
Penelopa

biały połysk
Olivia

Głęboki i wyraziście szczotkowany dekor modrzew górski 
ukazuje czystą naturę miękkiego, rustykalnego drewna. 
Ciekawym zabiegiem projektowym jest naprzemienne 
usłojenie pionowo-poziome. Tłem dla niego jest ponad-
czasowy biały kolor w połysku. Akcentem są czarne fronty 
wyspy ze stalową siatką.

The deep and distinctly brushed mountain larch decor 
shows the pure nature of soft, rustic wood. An interesting 
design procedure is the alternating vertical-horizontal gra-
in. The background for him is the timeless white glossy co-
lor. The accent is the black fronts of the island with a steel 
mesh.

Penelopa – laminat synchroniczny, 
Olivia – akryl połysk

Penelopa - synchronous laminate, 
Olivia - acrylic gloss
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modrzew górski thermo brązowy
Penelopa

biały połysk
Olivia
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modrzew górski thermo brązowy
Penelopa

biały połysk
Olivia
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modrzew górski thermo brązowy
Penelopa

biały połysk
Olivia
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Penelopa – laminat synchroniczny, Piombo – akryl satyna
Penelopa - synchronous laminate, Piombo - acrylic deep satin

Wyraziste pęknięcia i słoje charakterystyczne dla dębu Hali-
fax nadają przestrzeni mieszkalnej autentyczności i natural-
ności. Dekor ten bardzo dobrze współgra z czarną satyną 
oraz czarnym marmurem. 

The expressive cracks and rings characteristic of Halifax oak 
give the living space authenticity and naturalness. This decor 
harmonizes very well with black satin and black marble. 

dąb Halifax naturalny
Penelopa

nero
Piombo
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dąb Halifax naturalny
Penelopa

nero
Piombo
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dąb Halifax naturalny
Penelopa

nero
Piombo
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kawa
Spina

grigio
Piombo

Niedoskonałość to esencja piękna. Pozwólmy sobie iść w 
niekonwencjonalnych kierunkach. Zróbmy coś nowego 
i unikalnego. Idźmy pod prąd bez żadnych zahamowań. 
Przykładem takiego podejścia jest klasyczny wzór jodełki w 
wykonaniu ze starego drewna oraz w połączeniu z głęboką 
satyną.

Imperfection is the essence of beauty. Let us go in unco-
nventional directions. Let’s do something new and unique. 
Let’s go against the tide without any inhibitions. An exam-
ple of such an approach is classic herringbone pattern 
made of used wood, combined with deep satin.

Spina – stare, zużyte drewno, 
Piombo – akryl satyna

Spina – used wood, 
Piombo - acrylic deep satin



083082 - 

kawa
Spina

grigio
Piombo
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kawa
Spina

grigio
Piombo
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kawa
Spina

grigio
Piombo
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Lakier szary kamienny można harmonijnie łączyć z wieloma 
nowoczesnymi rodzajami drewna. W tym zestawieniu zo-
stał ocieplony wyrazistym palisandrem.

Stone gray varnish can be harmoniously combined with 
many modern types of wood. In this juxtaposition, it was 
warmed with expressive rosewood

palisander flader
Penelopa

szary kamienny mat
Patrycja

Penelopa – laminat synchroniczny, 
Patrycja – lakier matowy
Penelopa - synchronous laminate, 
Patrycja – matte varnish
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montilla
Penelopa

visione
Piombo
Montilla - czarny marmur to wyraz prestiżu i elegancji. Tłem 
dla niego jest ciemnobeżowa satyna - visione. Złote uchwy-
ty i listwy dodają przepychu.

Montilla - black marble is an expression of prestige and ele-
gance. The background for him is a dark beige satin - visio-
ne. The golden handles and slats add splendor.

Penelopa – laminat, 
Piombo – akryl satyna

Penelopa - laminate, 
Piombo - acrylic deep satin
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montilla
Penelopa

visione
Piombo
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torano
Penelopa

grigio
Piombo
We wnętrzach marmur kojarzy się z elegancją. Kuchnia jest 
niekwestionowanym królestwem marmuru. W białej wersji 
z szarymi żyłami doskonale rozjaśnia grafitową satynę wy-
sokich szaf.

In interiors, marble is associated with elegance. The kitchen 
is the undisputed realm of marble. In the white version 
with gray veins, it perfectly brightens the graphite satin of 
tall cabinets.

Penelopa – laminat, Piombo – akryl satyna
Penelopa - laminate, Piombo - acrylic deep satin
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torano
Penelopa

grigio
Piombo
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Dostojna, klasyczna kuchnia Adriana w kolorze grafitowym 
jakby przeniesiona z angielskiej posiadłości. Duża ilość  
podświetlonych witryn ze szprosami to miejsce na rodową 
zastawę stołową. Zabudowa pod sufit gwarantuje, że na 
nic nie zabraknie w kuchni miejsca.

Distinguished, classic kitchen Adriana in a graphite color 
as if transferred from an English estate. A large number of  
illuminated glass-cabinets with muntins is a place for family 
tableware. Cabinets to the ceiling guarantee that there will 
be plenty of space in the kitchen.

grafit mat
Adriana

Adriana – lakier matowy, 
Adriana - matte varnish 
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Penelopa listwowa - dąb naturalny tabacco, Oktawia listwowa - biały lakier mat, panel ścienny - beton ares
Penelopa slatted - natural oakwood/tobacco; Oktawia slatted - white matte varnish, wall panel - Ares concrete texture

grafit mat
Adriana 
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ATLAS_kuchnie 96

grafit mat
Adriana 
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Subtelne ramki oraz szprosy popielatych frontów zostały 
ocieplone drewnianym blatem i skontrastowane z czarnym 
uchwytem. Zabudowa pod sufit prezentuje się lekko dzięki 
dużym podświetlonym przeszkleniom.

Subtle frames and muntins of gray fronts have been insulated  
with a wooden top and contrasted with a black handle. 
Cabinets up to the ceiling looks light thanks to the large 
illuminated glazing.

popiel mat

Jolanta

Jolanta – lakier matowy, 
Jolanta - matte varnish 
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popiel mat

Jolanta
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popiel mat

Jolanta
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popiel mat

Jolanta
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popiel mat

Jolanta
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Jolanta – lakier matowy
Jolanta –matte varnish

Blat z litego drewna oraz białe fronty z subtelnymi  
frezami idealnie wpisują się w koncepcję kuchni  
klasycznej. Przeszklone górne szafki dodają kuchni  
lekkości, a kolorowe dodatki wprowadzają do wnętrza 
pozytywny nastrój.

The solid wood top and white furniture doors with 
subtle grooves are a great fit with the classic kitchen 
concept. Wall cabinets with glazing add a certain  
lightness to the kitchen, while colourful details  
introduce a positive feeling.

biel antyczna

Jolanta
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biel antyczna

Jolanta
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biel antyczna

Jolanta
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Wyjątkowe połączenie klasycznej bieli z drewnianymi blata-
mi. Całość podkreślają subtelnie wykonane frezy.

A unique combination of classic white and wooden tops. 
The entire layout is highlighted by subtle grooving.

Jolanta – lakier matowy, 
Jolanta - matte varnish 

biel antyczna

Jolanta
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ATLAS_kuchnie 116
biel antyczna

Jolanta
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Marzena – lity dąb
Marzena – solid oak

Kuchnia uwodzi swoją elegancją i formą. Starannie wykończo-
ne detale zachwycają kunsztem wykonania, natomiast cała 
przestrzeń daje poczucie niezwykle wyważonych proporcji.

This kitchen seduces you with elegance and form. Carefully  
finished details make an amazing impression due to the 
artistic fabrication, and the entire space feels extremely 
balanced in terms of proportion.

dąb białyt

Marzena
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SOFFITTA
PRAWDZIWIE
INDUSTRIALNA
ŁAZIENKA

Soffitta dąb złoty
Kontrast wyrazistego dębu z czarnymi elementami ze stali strukturalnej.
Contrast of a distinctive oak with black structural steel elements.
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SOFFITTA
PRAWDZIWIE
INDUSTRIALNA
ŁAZIENKA

Soffitta biały połysk
Kontrast bieli i dębu z czarnymi elementami ze stali strukturalnej.
Contrast of white and oak with black structural steel elements.



  
 

 
 
  

 
 

Dlaczego dzieci mogą zachowywać się 
tak beztrosko?

Ponieważ nasze standardy jakości są wyższe niż wymogi. 
Potwierdzają to liczne testy w zakresie trwałości wykona-
nia. Jesteśmy pewni niezawodności naszych produktów, 
dlatego objęliśmy je Dożywotnią Gwarancją. Dzięki niej 
będą Państwo mieszkać nie tylko wygodnie, ale i spokoj-
nie. Sprawdźcie, co definiuje naszą jakość.

blum.com/movingideas

Jakość



E.ion© Circle.Tech

Płyty indukcyjne 

Okapy

Bellaria

NRS©

Design Mirabilia Professional

E.ion© Circle.Tech

Płyty indukcyjne 

Okapy

Bellaria

NRS©

Design Mirabilia Professional

E.ion© Circle.Tech

Płyty indukcyjne 

Okapy

Bellaria

NRS©

Design Mirabilia Professional

Od wielu lat jesteśmy znani jako “specjaliści od 
blatów”. To reputacja, z której jesteśmy dumni  
i w naszej codziennej pracy staramy się, abyśmy 
zasługiwali na ten tytuł. Specjalizujemy się  
w produkcji ekskluzywnych blatów kuchennych 
i łazienkowych z konglomeratu kwarcowego, 
ceramiki oraz granitu. W naszej ofercie znajdą 
Państwo produkty najlepszych marek tj. 
SILESTONE, DEKTON, TECHNISTONE, LAMINAM 
oraz LAPITEC, dzięki czemu możemy naszymi 
blatami nadać wnętrzu elegancki i wyrafinowany 

wygląd, czyniąc go niezwykle luksusowym. Nasi 
klienci otrzymują produkty tylko najwyższej 
jakości i zamontowane według ich oczekiwań,  
a jesteśmy w stanie wykonać nawet najtrudniejsze 
projekty. Przez 16 lat wykonaliśmy ponad 100 000  
realizacji na całym świecie, a nasze blaty można  
zobaczyć w takich miejscach jak Hotel Termy  
Bukowina w Bukowinie czy Hotel Scandic  
w Berlinie. Zapraszamy do współpracy.
 
www.formasystem.pl



Nowa lina AGD Franke Mythos 
– kiedy gotowanie staje się sztuką.

Doskonal swój kunszt i nieustannie rozwijaj zmysły podczas gotowania korzystając z nowej linii sprzętu 
do zabudowy Franke Mythos. Piekarniki z funkcją pary pozwalają przygotować zdrowe i smaczne 
potrawy o niższej zawartości tłuszczu i zachowaniem naturalnego smaku. Pyroliza - zapewnia łatwe 
czyszczenie dużej komory XXL. Urządzenie kompaktowe jak Mythos z  funkcją mikrofali typu 4w1 
to pieczenie tradycyjne, grill, mikrofala i gotowanie na parze. Wysokiej jakości ekspres do zabudowy 
Mythos to gwarancja aromatycznej kawy, która zachwyci smakiem. Uzupełnieniem będzie szuflada 
do podgrzewania filiżanek do kawy lub utrzymywania temperatury posiłków.

Nowa bateria kuchenna 
Franke Icon

Połączenie nowoczesnego 
designu, inspirowanego naturą 
z praktycznymi funkcjami.

Aerator laminarny - sposób 
na mniej rozprysków.

Zmieniaj rodzaj strumienia wody, 
korzystając z wyciąganej wylewki.

Wybierz wykończenie pasujące 
do wystroju Twojej kuchni - chrom, 
stal optyczna, czarny mat.

chrom

stal optyczna

czarny mat
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