
Spełniaj marzenia 
mieszkaj pięknie
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Kuchnia
Jak wygląda Twoja wymarzona kuchnia? 
Czy wyróżnia się śmiałymi kolorami i kształ-
tami? Czy jest bardziej powściągliwa wręcz 
minimalistyczna w formie? Będziesz w niej 
gotować dla jednej, dwóch, czy dwunastu 
osób? 

W Demos trade wierzymy, że każda kuch-
nia powinna być wyjątkowa. To  miejsce, 
w którym czujesz się swobodnie, kiedy 
gotujesz, spędzasz czas z rodziną, świętu-
jesz, kultywujesz zwyczaje... Pomożemy Ci 
stworzyć idealną kuchnię — począwszy od 
szuflad i koszy drucianych, przez systemy 
relingów, oświetlenie po okapy kuchenne 
i gniazdka elektryczne.
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Podniosą za Ciebie!
Podnośniki do szafek gór-
nych AVENTOS HK  -  XS 
zapewniają szybki i łatwy 
dostęp do wnętrza szafki. 
Poradzą sobie nawet z  cięż-
kimi frontami i mogą być 
zastosowane w szafkach 
o  głębokości już od 10 cm. 
Fronty można zatrzymać na 
dowolnej wysokości i cicho 
zamknąć, dzięki systemowi 
BLUMOTION.



Nie szufladkujemy
niczego, ale jeśli szafka dolna, to 
tylko z szufladami. Jeśli szuflady, to 
tylko StrongMax. Nowoczesne, ele-
ganckie i przystępne cenowo szufla-
dy StrongMax cechują się wysoką 
jakością wykonania. Zaprojektowane 
w minimalistycznym stylu, dają dużą 
możliwość konfiguracji wnętrza i do-
stowowania go do Twoich potrzeb. 
Dzięki zastosowaniu wyjątkowo cien-
kich ścianek pozwalają na pełne wy-
korzystanie przestrzeni.

Niech stanie się  świa-
tłość! Podszafkowe pro-
file ledowe to kuchenny 
must-have. Dopasuj kolor 
i kształt i ciesz się dobrym 
oświetleniem kuchenne-
go blatu. 

Na zdjęciu profil narożny 
Corner z paskiem LED 
o barwie neutralnej.

Kuchnia jest najbardziej wymagającym precyzyjnego zaplanowania 
miejscem w naszym domu. Dlatego tak ważne jest dokładne usta-
wienie poszczególnych elementów, aby całość była nie tylko pięk-
na ale też funkcjonalna i pozwalała czerpać radość z gotowania.
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Mają różne oblicza i są bardzo praktyczne. Bogaty wybór dodatków sprawia, że zawsze są uni-
kalne. Mowa o relingach kuchennych. Mogą być alternatywą dla górnej zabudowy lub stanowić 
dopełnienie systemu szafek. Dzięki nim drobiazgi kuchenne są zawsze pod ręką. Do tego zajmują 
bardzo mało miejsca. Sercem całego systemu jest poziomy profil zawieszony na ścianie, który 
można uzupełniać o dodatkowe elementy według własnego uznania.



Wszystko pod ręką. 
Najczęściej używane akcesoria kuchenne 
trzymaj blisko. Systemy relingowe VIBO 
są wielofunkcyjne i eleganckie, a uniwersal-
ność elementów zapewnia możliwość do-
pasowania panelu w zależności od potrzeb. 

Na zdjęciu system Vibo: profil zawieszany 
1200 mm, rama 700 mm, uchwyt na noże, 
drewniana deska do krojenia.

Skonfiguruj układ panelu ściennego tak, aby 
zapewnić najwyższy komfort użytkowania. 
W razie potrzeby, pomożemy stworzyć pro-
jekt na bazie wielu dostępnych elementów. 

Na zdjęciu system Vibo: profil zawieszany 
900 mm, haczyki 5 szt., rama 700 mm, 
uniwersalna półka ABS, wielofunkcyjna 
półka ABS.
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Czysta przestrzeń uspokaja nasz umysł. Psychologowie uważają, że im 
mniej bodźców otrzymuje mózg, tym bardziej może skupić się na pracy. 
Zatem zgodnie ze współczesnymi trendami projektowania kuchnie stają się 
minimalistyczne i uporządkowane.



Jeden ruch i cała zawartość 
kosza do szafki narożnej Vibo 
SMART jest w zasiegu ręki. 

Nie musisz wybierać, które 
naczynia są bardziej, a które 
mniej przydatne, ponieważ 
wszystkie są równie łatwo 
dostępne. Vibo zestaw pół-
ek narożnych FlyMoon. 

Blum Antaro TIP-ON 
BLUMOTION. To system 
bezuchwytowego otwiera-
nia. Wystarczy nacisnąć front 
szuflady dłonią, a ta wysunie 
się na tyle, by swobodnie ją 
otworzyć. Szuflada zamyka 
się  delikatnie i cicho dzięki 
BLUMOTION.
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Wyobraź sobie kuchnię, w której wszystko ze sobą współpracuje i świetnie 
wygląda. Kuchnię, w której wszystkie elementy zostały zaprojektowane tak, 
abyś mógł cieszyć się gotowaniem. Warto skorzystać z pomocy specjalistów 
z Demos trade, by Twoja kuchnia uzyskała idealną równowagę pomiędzy 
stylem, wygodą i funkcjonalnością.



Kiedy jakość idzie w parze 
z wyglądem.
Okapy Franke od lat bez-
konkurencyjnie łączą design 
i funkcjonalność.  Intuicyjne 
w obsłudze i ciche, skutecz-
nie usuwają zapachy, będąc 
eleganckim dopełnieniem 
kuchennego wystroju. 

Schowaj gniazdka! 
Zaoszczędzisz przestrzeń, 
dbając o estetykę w kuchni. 
Wystarczy nacisnąć, żeby 
wysunąć listwę i podłączyć 
sprzęt AGD, ładowarkę czy 
głośnik. Wysuwane gniazda 
firmy Bachmann idealnie 
sprawdzą się w każdym śro-
dowisku pracy. Na zdjęciu 
gniazdko Bachmann Elevator. 
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Jest sercem każdego mieszkania, symbolem własnego domu, miejscem 
doładowania albo wyładowania energii, przestrzenią gdzie możemy ekspe-
rymentować, świętować, albo po prostu pobyć razem...  
Bo w kuchni najważniejsi są ludzie.

Zadbaj o środowisko naturalne dla siebie i swoich dzieci. Pomyśl o ideal-
nym systemie sortowania odpadów.



W takich okolicznościach
przyrody!
Segregując odpady dbasz 
nie tylko o porządek w kuch-
ni, ale też o środowisko. 
W  segregacji pomogą sys-
temy sortowania odpadów
Blanco, zaprojektowane do 
szafek dolnych i zlewozmy-
wakowych.

Na zdjęciu Sorter Blanco 
Select.

Na zdjęciu sortownik 
Linea 222.

Przemyślane systemy segre-
gacji odpadów, o różnych 
rozmiarach i wyposażeniu,
to optymalne rozwiązania 
oferowane przez Demos 
trade dla każdej wielkości 
kuchni. 
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Niewąskie rozwiązania.
Wąskie szafki dwupoziomowe ze szklanymi boka-
mi, idealnie sprawdzą się do przechowywania 
potrzebnych składników bądź przyborów kuchen-
nych. Na zdjęciu Vibo kosz dwupoziomowy z boka-
mi szklanymi.

Kosze Cargo to prawdziwy hit ostatnich lat. Jeśli zdecydujesz się na to roz-
wiązanie, znacznie poprawisz funkcjonalność mebli kuchennych oraz łazien-
kowych. Kiedy korzystasz z koszy Cargo, masz dostęp do całej zawartości 
szafki, a więc nawet tych produktów, które znajdują się całkiem z tyłu. Efekt? 
Porządek w szafkach i lepszy dostęp do przechowywanych przedmiotów. 



Wysokie Cargo Slim 150 mm na bu-
telki to rozwiązanie nie tylko dla osób, 
które cenią dobre wino :-)

Przechowuj z głową i ciesz się po-
rządkiem, dzięki wysokim koszom 
Cargo na środki czystości, które 
w  zabudowie kuchennej zajmują je-
dynie 15 cm.
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Sypialnia

Romantyczna? Nowoczesna? Na pod-
daszu? Sypialnia to wyjątkowe miejsce, 
które ma być Twoją oazą, sprzyjającą 
wypoczynkowi i regeneracji po całym 
dniu pracy. Urządź ją w zgodzie ze swo-
imi marzeniami, a my w Demos  trade 
pomożemy Ci w wyborze akcesoriów 
meblowych gwarantujących udany po-
ranek każdego dnia.
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Brak dostępu?
Centralny zamek  Blum CABLOXX zablokuje 
dostęp do szuflad nieuprawnionym osobom. Przy-
daje się do zabezpieczenia cennych przedmio-
tów, poufnych dokumentów, ale też ukrycia przed 
dziećmi lekarstw bądź detergentów.   Zamek ma 
wszechstronne zastosowanie – pasuje do szafek 
o różnych szerokościach i wysokościach. Idealnie 
sprawdzi się w meblach wolnostojących. 



Samo się wysunie.
Wystarczy lekko nacisnąć, aby uruchomić sys-
tem elektrycznego wspomagania otwierania 
Blum SERVO-DRIVE, natomiast o bezgłośne, 
delikatne zamykanie dba zintegrowany system 
BLUMOTION.

Jeśli lubisz nowoczesne, wyróżniające się wnętrza, pomyśl o sypialni z drewnianymi elementami. Ciepła fak-
tura drewna ożywia pomieszczenie, nadaje mu charakteru, stając się klasycznym, eleganckim uzupełnieniem 
aranżu. Do takiej sypialni możesz wstawić pojemną komodę, w której zmieścisz wszystkie drobiazgi a nawet 
lekarstwa. Aby nie dostał się do niej nikt niepowołany, zamknij ją zamkiem centralnym.
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W sypialni często chowamy nasze ubrania, koce czy pościel. Niezbędne do 
tego są zapewniające mnóstwo przestrzeni szafy.  Przemyślane rozwiązania, 
pomogą sprytnie wykorzystać przestrzeń na przechowywanie rzeczy. Nawet 
pod skosami możesz ustawić pojemną szafę z przesuwnymi drzwiami.



Szafa po skosie?
Wykorzystaj w pełni domową przestrzeń, korzystając z  nowo-
czesnych i wielokrotnie nagradzanych produktów firmy Sevroll, 
oferującej systemy do drzwi przesuwnych i zabudów. Na zdjęciu 
Sevroll Everest

Będąc partnerem firmy Sevroll, oferujemy naszym klientom skro-
jone na miarę rozwiązania i najwyższą jakość. Wszystkie produkty 
Sevroll gwarantują bezawaryjne, długoletnie użytkowanie. 
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Pokój 
dziecięcy

Pokój dziecięcy to przede wszystkim 
przestrzeń, w której pociechy rozwijają 
swoją wyobraźnię, uczą się i bawią. Miej-
sce zaaranżowane tak, by z jednej stro-
ny dodawało energii a z drugiej pozwa-
lało się zrelaksować. Wymarzony pokój 
dziecka to inspirujące kolory i  ciekawe 
bryły oraz gwarancja bezpieczeństwa.
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Niech pokoik dla dziecka zachęca do spędzania w nim czasu. 
Niech uczy, bawi, inspiruje. Sprawmy, by dziecko czuło się w nim 
jak we własnym małym królestwie. Nie zapominajmy również 
o naszej obecności w tej małej przestrzeni. 



Chwytamy za kolor.
Plastikowe uchwyty Tulip świetnie dopełnią pastelowe wnętrze 
dziecięcego pokoju. Bogata gama kształtów i rozwiązań może 
być dopasowana do wieku dziecka. Od uchwytu w  kształcie 
zwierzątka po kolorowy kwiatek.

Na zdjęciach bezpieczne, wykonane z miękkiego plastiku uchwy-
ty marki Tulip do mebli dziecięcych.
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Pokój dziecięcy to miejsce, gdzie kreatywność naszego 
dziecka powinna rosnąć na potęgę. Pogodzenie estetyki 
z wielofunkcyjnością pomieszczenia i zachowaniem tro-
ski o bezpieczeństwo, to z pewnością nie lada wyzwanie 
dla rodziców, ale nawet dla architektów.



Rozkręcimy Cię.
Better Mobility. Better Life. Motto 
firmy TENTE oddaje istotę ich pro-
duktów. Kółka wszelkiego rodzaju, 
które sprawią, że rzeczy wokół Cie-
bie zaczną się poruszać! Sprawdź 
rozwiązania, od których może się 
w głowie zakręcić.

Czasem trzeba mocno stanąć na ziemi.
Wiemy, że wszystko kręci się wokół Twojego dziecka. Ale są rzeczy, które 
zawsze muszą pewnie stać na ziemi. Meble w pokoju dziecka szczególnie. 
Możemy a nawet powinniśmy wymagać od nich więcej. Zawiasy meblowe 
czy prowadnice w szufladach dziecka nie mogą być przypadkowe. Warto 
skorzystać z niezawodnych zawiasów marki Strong i wyjątkowo trawłych 
prowadnic StrongRide 2D lub StrongRide 3D.
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Garderoba

Garderoba to marzenie każdej kobiety. 
Jest przydatnym schowkiem na ubra-
nia, akcesoria, buty i okrycia wierzch-
nie. Jaka powinna być garderoba by 
dobrze nam się z niej korzystało? Gdzie 
wydzielić garderobę jeśli nie mamy 
możliwości przeznaczenia na nią ca-
łego pokoju? Zapraszamy do showro-
omu Demos trade w Katowicach, gdzie 
w miłym otoczeniu i przyjaznej atmos-
ferze możesz podpatrzeć najciekawsze 
rozwiązania do szafy i garderoby.
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Garderoba jako odrębne pomieszczenie jest rozwiązaniem bardzo wygodnym. To przede wszyst-
kim szansa na porządek w ubraniach. Jej zaletą niewątpliwie jest to, że pozwala uwolnić inne po-
mieszczenia w domu od zajmujących dużo miejsca szaf, szafeczek, komód i pawlaczy. Garderoba 
musi być przede wszystkim dobrze rozplanowana, na powierzchni co najmniej 3,5 m2. Aby można 
było się w niej swobodnie przebierać, potrzebna jest odrobina wolnej powierzchni.



Twoja osobista 
garderoba.  
Zadbaj o dopasowanie sza-
fy do swojego stylu. Kosze 
VIBO pozwolą Ci na organi-
zację szafy tak, aby wszystko 
miało swoje miejsce. 

Półki na buty, zawieszane 
pojemniki, kosze druciane – 
dzięki takim elementom sza-
fa będzie dobrze zorganizo-
wana, a Ty zawsze będziesz 
mieć w co się ubrać. 

Wysuwane lustro w szafie, to 
ciekawe rozwiązanie dla ma-
łych przestrzeni. 
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Garderoba w sypialni? Pamiętaj, że wydzielenie garderoby w sy-
pialni nie będzie miało sensu jeśli pomieszczenie jest zbyt małe. 
Wówczas lepiej skorzystać z tradycyjnej szafy, ale wyposażonej 
w przemyślane i funkcjonalne systemy koszy, półek i wieszaków 
na przykład Vibo oraz Strong.



All in one.
Jeśli zdecydujesz się na wysuwaną ramę 
z  pojemnikami na drobiazgi w szafie, 
wszystkie drobne elementy Twojej  garde-
roby będą znajdować się w jednym miej-
scu. Tym sposobem, zaoszczędzisz czas 
na szukaniu dodatków. 

Na wyciągnięcie ręki.
Wykorzystaj w pełni przestrzeń garderoby 
– korzystając z pantografu możesz z ła-
twością sięgnąć po znajdujące się wysoko 
ubrania. Nawet gdy nie należysz do wyso-
kich osób.

Na zdjęciu pantograf STRONG.
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PRZYJDŹ, ZOBACZ, 
ZAINSPIRUJ SIĘ!

Zapraszamy Cię do pierwszego 
showroomu Demos 
w Polsce - do Katowic, 
na ulicę Woźniaka 5. 

www.demos-trade.pl



Dotek elegance
pro každého

Dotyk elegancji
dla każdego



Demos trade Sp. z o.o.
Ks. mjr. Karola Woźniaka 5, 40-389 Katowice
tel.: +48 32 790 85 80, hurtownia.katowice@demos-trade.com 

Czynne: poniedziałek – piątek
 7:30 – 16:00

Biuro Obsługi Klienta 
tel.: +48 32 790 85 82, zamowienia@demos-trade.com 

Planujesz lub rozpocząłeś już remont? 

Samodzielnie zaprojektowałeś swoje meble i całe wnętrze. Masz pomysły, 
najlepiej znasz swoje potrzeby. Po prostu dokładnie wiesz, czego chcesz. 
Twój wymarzony projekt jest idealny. 

Realizacji Twoich pomysłów  
nie znajdziesz w gotowych meblach  
w salonach wyposażenia wnętrz!

Weź sprawy we własne ręce i …

… odwiedź DEMOS ze swoim stolarzem!
Wspólnie na pewno zrealizujemy Twoją wizję. Mamy wszystkie akcesoria 
meblowe, które mogą być potrzebne w realizacji Twojego pomysłu.

Spełniaj marzenia
mieszkaj pięknie


