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WSZYSTKO W PORZ¥DKU

wyposa¿enie mebli kuchennych
u³atwiaj¹ce porz¹dkowanie produktów



WYPOSA¯ENIE DO MEBLI KUCHENNYCH



Co nale¿y wiedzieæ zanim zamówimy kuchniê?

Nasze produkty skupiliœmy w dwóch liniach:

Projektanci planuj¹c ró¿ne uk³ady ustawienia szafek bior¹ pod uwagê przede
wszystkim wielkoœæ powierzchni kuchni. Te najbardziej popularne i wygodne s¹ ustawione w
kszta³cie litery U lub G. Najmniej funkcjonalne s¹ szafki ustawione w kszta³cie litery L, ale to
najczêœciej wybierane formy zabudowy ze wzglêdu na warunki budowlane naszych
mieszkañ.
Niedoskona³oœci zabudowy mo¿emy zminimalizowaæ stosuj¹c odpowiednie akcesoria do
zabudowy szafek. W zestawach mebli kuchennych wyró¿niamy szafki niskie oraz wysokie.
Do szafek niskich zaliczamy szafki w¹skie 15, 20 cm; szafki standardowe 30, 40, 50, 60,
80,90 cm; szafki naro¿ne 90x90cm. W ramach szafek wysokich wymieniæ mo¿na 30, 40 i
60cm. Czêsto ostateczny wymiar szafki jest dopasowany do wolnego miejsca w przestrzeni
kuchennej. Wiêcej informacji na temat projektowania kuchni znajdziecie Pañstwo pod
adresem www.rejs.eu w zak³adce galeria / warto wiedzieæ.
Do ka¿dej z wymienionych rodzajów proponujemy wyposa¿enie, które zapewnia
ergonomiczne i kompleksowe zagospodarowanie wewnêtrznej przestrzeni szafek
kuchennych oraz wygodny dostêp do przechowywanych artyku³ów.

produkty oparte na najlepszych rozwi¹zaniach technologicznych w

produkcji prowadnic z systemem miêkkiego domykania, zapewniaj¹ cich¹ i bezpieczn¹ pracê,

rzeczywisty pe³ny wysuw i swobodny dostêp do wszystkich produktów, prowadnica

gwarantuje ³adownoœæ systemu do 50 kg, odpowiednia gruboœæ drutu zapewnia stabiln¹

konstrukcjê wyrobu a nowoczesny design wzmacnia walory estetyczne, ³atwy monta¿ i

demonta¿ kosza odbywa siê bez u¿ycia narzêdzi poprzez zaciskowe elementy plastikowe.

Linia Maxima skupia ró¿norodne produkty oparte na zaawansowanych rozwi¹zaniach

funkcjonalnych.

produkty oparte na prowadnicy z systemem miêkkiego domy-

kania zapewniaj¹cym cich¹ i bezpieczn¹ pracê, rzeczywisty pe³ny wysuw i swobodny dostêp

do wszystkich produktów, prowadnica gwarantuje ³adownoœæ systemu do 30 kg,

odpowiednia g³êbokoœæ i szerokoœæ koszy gwarantuje maksymalne wykorzystanie

przestrzeni szafki, ³atwy monta¿ i demonta¿ kosza odbywa siê bez u¿ycia narzêdzi poprzez

zaciskowe elementy plastikowe.

L+



WYPOSA¯ENIE DO SZAFEK NISKICH



SZUFLADY UNIWERSALNE
du¿¹

pojemnoœæ

- przeznaczenie

mo¿e byæ dowolne, ze wzglêdu na
, mog¹ to byæ garnki, patelnie lub

naczynia ¿aroodporne.

SZUFLADA POD ZLEW

zagospodarujesz przestrzeñ wokó³ syfonu

Pomyœl o tym zanim zamówisz
meble do kuchni

- przechowujesz w niej
podrêczne detergenty, œciereczki, g¹bki lub kostki
soli do zmywarek. W ten sposób sprytnie

, która
wczeœniej nie by³a wykorzystana.

Uwielbiasz robiæ zakupy, ale o zawrót g³owy przyprawia Ciê myœl o rozpakowywaniu wielkich toreb

Nie wiesz jak je uporz¹dkowaæ, by by³y zawsze pod rêk¹? Mamy dla

Ciebie rozwi¹zanie! WyobraŸ sobie, ¿e ka¿da z tych rzeczy znajduje swoje miejsce w szafkach kuchennych.

Jest . Nigdy wiêcej nie bêdziesz trudziæ siê, by wydobyæ potrzebn¹ rzecz z niskiej

szafki. Produkty pouk³adane w szufladach Rejs same wyjad¹ do Ciebie – wystarczy jedno poci¹gniêcie rêki!

wype³nionych ró¿nymi produktami?

u³o¿ona i ³atwo dostêpna

Wszystko w porz¹dku i jaka wygoda!

Pe³na oferta produktów dostêpna na www.rejs.eu w zak³adce "katalog"

dostêpne w lini:
dostêpne do szafek o szerokoœci:

dostêpne w lini:
dostêpne do szafek o szerokoœci:

40cm 50cm

60cm 80cm

80cm

90cm

90cm



WYPOSA¯ENIE DO SZAFEK NISKICH



W¹ska szafka mo¿e byæ wykorzystana tak¿e do podrêcznego
przechowywania œciereczek i œrodków czystoœci. Specjalny
wieszak umo¿liwi osuszenie wilgotnej œciereczki we wnêtrzu
szafki.

SZUFLADY WIELOPOZIOMOWE

same wyjad¹ do
Ciebie!

- (nazwa producenta:
cargo) – pomog¹ Ci zagospodarowaæ nawet 15 cm
niewykorzystanej przestrzeni miêdzy meblami. Przyprawy,
napoje lub detergenty - pouk³adane w nich równiutko znajd¹ w
koñcu swoje w³aœciwe miejsce. Od teraz nie bêdziesz wciskaæ
d³oni do w¹skich otworów, nasze szuflady

SZUFLADY WIELOPOZIOMOWE - do szerszych szafek to ju¿
standard w meblach kuchennych. Pozwalaj¹ na ³atwy dostêp
do produktów. WyobraŸ sobie jaki porz¹dek panuje w
szufladzie, gdzie na górze przechowujesz produkty m¹czne,
ni¿ej cukry a na samym dole np. kasze.

Pe³na oferta produktów dostêpna na www.rejs.eu w zak³adce "katalog"

dostêpne w lini:
dostêpne do szafek o szerokoœci:

L+

dostêpne w lini:
dostêpne do szafek o szerokoœci:

dostêpne w lini:
dostêpne do szafek o szerokoœci:

L+

20cm15cm

15cm

40cm 45cm

50cm 60cm

30cm



WYPOSA¯ENIE DO SZAFEK NARO¯NYCH



Czy powierzchnia w naro¿nikach mebli Twojej kuchni jest wykorzystana? Jeœli nie, pomyœl ile korzyœci daje
nasz system. W mgnieniu oka ca³a ta przestrzeñ staje siê ³atwo dostêpna. Siêgniesz przedmiot z szafki bez
potrzeby „nurkowania” do jej ciemnego wnêtrza!

Pe³na oferta produktów dostêpna na www.rejs.eu w zak³adce "katalog"

PÓ£KA OBROTOWA - zastosowanie jej to kolejny sposób na
wykorzystanie ca³ej przestrzeni do przechowywania oraz u³atwienie
dostêpu do produktów. Obracaj¹c pó³kami niczym karuzel¹ mo¿esz w
³atwy sposób siêgn¹æ po dowolny przedmiot.

dostêpne w lini:
do szafek naro¿nych o szerokoœci m.in.:dostêpne

L+

CORNER COMFORT
ca³¹ powierzchniê

- jeœli zastosujesz kosze na specjalnych stela¿ach
wykorzystasz do przechowywania np. garnków lub
patelni. Poci¹gniêcie specjalnego uchwytu spowoduje, ¿e Twoje
naczynia wyjad¹ z szafki, u³o¿one, posegregowane, na miejscu.

dostêpne w lini:
do tzw "œlepych" szafek naro¿nych o szerokoœciach:dostêpne

L+

CORNER COMBO - zastosowanie jej to kolejny sposób na
wykorzystanie ca³ej przestrzeni do przechowywania oraz u³atwienie
dostêpu do produktów. Obracaj¹c pó³kami i wysuwaj¹c je poza korpus
szafki mo¿esz w ³atwy sposób siêgn¹æ po dowolny przedmiot.

dostêpne w lini:
do szafek naro¿nych o minimalnej szerokoœci:dostêpne
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WYPOSA¯ENIE DO SZAFEK WYSOKICH



Masz ma³e mieszkanie, ale marzysz o spi¿arni, w której oszczêdzi

Ci czas codziennych zakupów? Rozwi¹zaniem s¹ szuflady wielopoziomowe do szafek wysokich (nazwa

producenta: cargo maxi).

magazynowanie zapasów produktów

Pe³na oferta produktów dostêpna na www.rejs.eu w zak³adce "katalog"

CARGO MAXI
zapasy

- szuflada wielopoziomowa do szafki wysokiej

pomieœci spore produktów, np. zgrzewki wody mineralnej lub
soków, wiêksze partie cukru, m¹ki, oleje, s³oiki z marynatami, mleko
UHT lub dzieciêce, konserwy etc. Bêd¹ zawsze pod rêk¹, dostêpne w
ka¿dej chwili po otwarciu szafki.

lub

CARGO MAXI OBROTOWE - bardziej funkcjonalne rozwi¹zanie
pozwalaj¹ce na obrót stela¿a w prawo i w lewo w zakresie 180°

CARGO MAXI FRONT
dodatkowe miejsca

- szuflada wielopoziomowa do szafki
wysokiej posiada do przechowywania po
wewnêtrznej stronie frontu szafki. Pouk³adasz w nich np. puszki kawy,
herbaty i inne produkty.

dostêpne w lini:
dostêpne do szafek o szerokoœci:

L+

dostêpne w lini:

dostêpne w lini:
dostêpne do szafek o szerokoœci:

40cm

40cm

50cm

50cm

60cm

60cm

30cm



ORGANIZERY I SEGREGATORY



Mamy dla Ciebie propozycjê niezwyk³ego wrêcz komfortu. swoj¹ pracê w kuchni

wykorzystuj¹c nasze propozycje.

Organizuj i ulepszaj

Pe³na oferta produktów dostêpna na www.rejs.eu w zak³adce "katalog"

SZUFLADY WEWNÊTRZNE - warto wykorzystaæ
do przechowywania podrêcznych rzeczy np. folii
aluminiowej czy papieru œniadaniowego

dostêpne w lini:
dostêpne do szafek o szerokoœci:

40cm 50cm

60cm 80cm

90cm

SZUFLADA FRONTOWA Z POJEMNIKIEM NA
ODPADY - dziêki zastosowaniu pojemników na
odpady (nazwa producenta - segregatory
odpadów) mo¿esz stosowaæ wstêpn¹ segregacjê
odpadów na szk³o, papier, tworzywa sztuczne, a
tak¿e produkty organiczne ju¿ w swoim domu.

dostêpne w lini:
dostêpne do szafek o szerokoœci:

80cm

90cm



KOLUMNY I SYSTEMY RELINGOWE



Uzupe³nieniem oferty w zakresie s¹ kosze zawieszkowe i

kolumny meblowe. Kosze zawieszkowe i mocowane na kolumnach wnios¹ wiele estetyki do wnêtrza Twojej

kuchni.

przechowywania podrêcznych artyku³ów

Systemy relingowe i kolumnowe , gdzie staramy siê
wykorzystywaæ nawet najmniejsz¹ powierzchniê, jak i du¿ych kuchniach.

doskonale sprawdzaj¹ siê zarówno w ma³ej kuchni

Na mocowanych do œcian relingach mo¿esz zawieszaæ kosze posiadaj¹ce ró¿norodne funkcje: kosze do
podrêcznego zawieszania butelek i kieliszków, na ksi¹¿kê kucharsk¹ - roz³o¿on¹ i zawieszon¹ na wysokoœci
wzroku, koszyk na przyprawy, ociekarkê do osuszania umytych naczyñ etc.

Pe³na oferta produktów dostêpna na www.rejs.eu w zak³adce "katalog"



segregacja odpadów:

Proponujemy szerok¹ ofertê pojemników umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów. Zastosowanie
wybranego modelu pojemnika pozwoli segregowaæ odpady kuchenne na suche tj. szk³o, papier, tworzywo
sztuczne oraz mokre czyli organiczne.

Pe³na oferta produktów dostêpna na www.rejs.eu w zak³adce "katalog"

SEGREGATOR ODPADÓW Z MOCOWANIEM FONTU JC601M
"40", NR KATALOGOWY TE22.2527.05.049

WYMIARY: 330x480x400, POJEMNOŒÆ: 20L+10L+10L,

SEGREGATOR ODPADÓW Z MOCOWANIEM FONTU JC602M
"40", NR KATALOGOWY TE22.2726.05.049

WYMIARY: 330x480x400, POJEMNOŒÆ: 20L+20L

SEGREGATOR ODPADÓW JC601
"40", NR KATALOGOWY TE22.2427.05.049

WYMIARY: 330x480x400, POJEMNOŒÆ: 20L+10L+10L,

SEGREGATOR ODPADÓW JC603
"30", NR KATALOGOWY TE22.2824.05.049

WYMIARY: 260x480x400, POJEMNOŒÆ: 10L+20L

SEGREGATOR ODPADÓW JC602
"40", NR KATALOGOWY TE22.2527.05.049

WYMIARY: 330x480x400, POJEMNOŒÆ: 20L+20L

SEGREGATOR ODPADÓW JC604
"30", NR KATALOGOWY TE22.2925.05.049

WYMIARY: 260x480x400, POJEMNOŒÆ: 10L+10L+10L,



szczególnie polecamy:

Pe³na oferta produktów dostêpna na www.rejs.eu w zak³adce "katalog"

KOSZYK ZAWIESZKOWY
POJEDYNCZY

KOSZYK ZAWIESZKOWY
OCIEKARKA RELINGOWA

KOSZYK ZAWIESZKOWY
NA KIELISZKI MA£Y

KOSZYK ZAWIESZKOWY
DO PAPIERU I FOLII

KOSZYK ZAWIESZKOWY
DO PAPIERU

KOSZYK ZAWIESZKOWY
PODWÓJNY ŒREDNI

ZESTAW POJEMNIKÓW
NA PRZYPRAWY 5

KOSZYK ZAWIESZKOWY
DO BUTELEK BOCZNY

KOSZYK ZAWIESZKOWY
NA DESKI DO KROJENIA

KOSZYK ZAWIESZKOWY
NARO¯NIKOWY

KOSZYK ZAWIESZKOWY
PODWÓJNY DU¯Y

KOSZYK ZAWIESZKOWY
PODWÓJNY MA£Y

KOSZYK ZAWIESZKOWY
DO BUTELEK

KOSZYK ZAWIESZKOWY
KUBEK

KOSZYK ZAWIESZKOWY
NA KSI¥¯KÊ

KOSZYK ZAWIESZKOWY
NA PRZYPRAWY



Pe³na oferta produktów dostêpna na www.rejs.eu w zak³adce "katalog"

PÓ£KA NA KIELISZKI II PÓ£KA BOCZNA

WIESZAK JEDNORAMIENNY PÓ£KA ŒRODKOWA

PÓ£KA SZKLANA
NA KIELISZKI

PÓ£KA BOCZNA IIPÓ£KA ŒRODKOWA
WYSOKA

PÓ£KA NA KIELISZKI IPÓ£KA SZKLANA
Z RELINGIEM

WIESZAK TRÓJRAMIENNY

PÓ£KA NA BUTELKI

PÓ£KA SZKLANA
BOCZNA Z RELINGIEM

szczególnie polecamy:



PLACÓWKI HANDLOWE REJS

Zapytania dotycz¹ce oferty prosimy kierowaæ do przedstawicieli naszej firmy w odpowiednich regionach
kraju. Pogl¹dowe obszary dzia³ania poszczególnych placówek handlowych zosta³y zamieszczone na mapie
i oznaczone symbolem RG. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce podzia³ów na regiony i przypisanych powiatów
s¹ dostêpne na stronie internetowej pod adresem www.rejs.eu w zak³adce kontakt/regiony handlowe.

RG09 oraz województwo œwiêtokrzyskie RG10
Placówka handlowa 20-447 Lublin, ul. Diamentowa 10A, tel. +48 81 748 0380, fax +48 81 748 0381, lublin@rejs.eu

RG12
Sklep detaliczny w Dobrodzieniu, ul. Opolska 126, tel./fax +48 34 357 5773, dobrodzien@rejs.eu

RG01
Placówka handlowa w Gdyni, ul. Pucka 35, tel. +48 58 667 2194, fax +48 58 667 2195, gdynia@rejs.eu

RG05
Placówka handlowa w Bia³ymstoku, ul. Octowa 3A, tel. +48 85 742 2552, fax +48 85 742 2790, bialystok@rejs.eu

RG11 oraz województwo ma³opolskie RG10
Placówka handlowa w Siemianowicach Œl., ul. Bytomska 39, tel. +48 32 253 0705, fax +48 32 253 0706, siemianowice@rejs.eu
Sklep detaliczny w Œwiêtoch³owicach, ul. S¹dowa 7, tel./fax +48 32 345 4207, swietochlowice@rejs.eu

RG02
Placówka handlowa w Elbl¹gu, ul. Warszawska 135, tel. +48 55 236 1908, fax +48 55 236 1909, elblag@rejs.eu

RG04, RG06
Biuro Obs³ugi Klienta BOK w Rypinie, ul. M³awska 61, tel. +48 54 280 5651, fax +48 54 280 6192, bok@rejs.eu

RG03
Placówka handlowa w £ochowie, Lisi Ogon 118, tel. +48 52 320 7225, fax +48 52 320 7226, bydgoszcz@rejs.eu

RG01

RG02

RG03

RG04
RG05

RG06

RG07

RG08

RG09

RG10

RG11RG12

RG04 miasto Toruñ i powiat toruñski
Sklep detaliczny w Toruniu, ul. Chrobrego 145/147, tel./fax +48 56 623 7329, torun@rejs.eu

granice województw

granice regionów handlowych RG

RG07
Placówka handlowa w Poznaniu, ul. Pokrzywno 4, tel./fax +48 61 862 3143, poznan@rejs.eu

RG08
Placówka handlowa w Bralinie, ul. Wroc³awska 100, tel. +48 62 781 1266, fax +48 62 782 3888, bralin@rejs.eu



Dystrybutor:

REJS Spó³ka z o.o.
PL 87 - 500 Rypin
u l . M ³awska 61
tel. +48 54 280 5651
fax +48 54 280 6192

w w w . r e j s . e u

kontakt:


