
* Cena wyliczona na bazie szafek z układu wzorcowego o dł. 3m z frontami kuchennymi zaprezentowanymi na zdjęciu. Wycena obejmuje szafki z frontami i szafki z szufladą sambox.
   Podana cena nie obejmuje: blatów, cokołów, listew wieńczących, uchwytów, sprzętu AGD, techniki kuchennej oraz pozostałych akcesoriów wykończeniowych i dekoracji.

* Cena wyliczona na bazie szafek z układu wzorcowego o dł. 3m z frontami kuchennymi zaprezentowanymi na zdjęciu. Wycena obejmuje szafki z frontami i szafki z szufladą sambox.
   Podana cena nie obejmuje: blatów, cokołów, listew wieńczących, uchwytów, sprzętu AGD, techniki kuchennej oraz pozostałych akcesoriów wykończeniowych i dekoracji.
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25 lat gwarancji jest korzyścią związaną z przystąpieniem do Programu Gwarancyjnego Black Red White i dotyczy wybranych elementów. Aby przystąpić do Programu, należy założyć konto na brw.pl, zapisać się do 
newslettera podając adres e-mail wykorzystany do założenia konta na brw.pl, zarejestrować paragon w terminie 30 dni od dnia zakupu produktu objętego 25-letnią gwarancją, podać numer fabryczny umieszczony 
na dowolnym opakowaniu poszczególnych elementów mebli kuchennych. Szczegóły dotyczące uczestnictwa w Programie Gwarancyjnym Black Red White w regulaminie na www.brw.pl/program-gwarancyjny/

** Dołącz do Programu Gwarancyjnego Black Red White i zyskaj: 25 lat gwarancji na kuchnie Family Line i Senso Kitchens

3 m

*cena układu wzorcowego

2658,-*

4430,--40%

front: Fiore, kolor: biały super mat

Kuchnia modułowa | Family Line

3 m

*cena układu wzorcowego

2844,-*

3792,--25%

front: Sole, kolor: jasny szary połysk / orzech lincolna 

Kuchnia modułowa | Family Line
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* Cena wyliczona na bazie szafek z układu wzorcowego o dł. 3m z frontami kuchennymi zaprezentowanymi na zdjęciu. Wycena obejmuje szafki z frontami i szafki z szufladą sambox.
   Podana cena nie obejmuje: blatów, cokołów, listew wieńczących, uchwytów, sprzętu AGD, techniki kuchennej oraz pozostałych akcesoriów wykończeniowych i dekoracji.

* Cena wyliczona na bazie szafek z układu wzorcowego o dł. 3m z frontami kuchennymi zaprezentowanymi na zdjęciu. Wycena obejmuje szafki z frontami i szafki z szufladą sambox.
   Podana cena nie obejmuje: blatów, cokołów, listew wieńczących, uchwytów, sprzętu AGD, techniki kuchennej oraz pozostałych akcesoriów wykończeniowych i dekoracji.

20 RAT 0% na cały asortyment. RRSO 0%

front: Top Line, kolor: szary połysk

Kuchnia modułowa | Family Line

front: Sole, kolor: dąb arlington  

Kuchnia modułowa | Family Line

3 m

*cena układu wzorcowego

2793,-*

3725,--25%

3 m

*cena układu wzorcowego

2661,-*

3548,--25%
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25 lat gwarancji jest korzyścią związaną z przystąpieniem do Programu Gwarancyjnego Black Red White i dotyczy wybranych elementów. Aby przystąpić do Programu, należy założyć konto na brw.pl, zapisać się do 
newslettera podając adres e-mail wykorzystany do założenia konta na brw.pl, zarejestrować paragon w terminie 30 dni od dnia zakupu produktu objętego 25-letnią gwarancją, podać numer fabryczny umieszczony 
na dowolnym opakowaniu poszczególnych elementów mebli kuchennych. Szczegóły dotyczące uczestnictwa w Programie Gwarancyjnym Black Red White w regulaminie na www.brw.pl/program-gwarancyjny/

** Dołącz do Programu Gwarancyjnego Black Red White i zyskaj: 25 lat gwarancji na kuchnie Family Line i Senso Kitchens
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PROFESJONALNE 
DORADZTWO 
I  PROJEKT

SZEROKA GAMA
KOLORÓW, 
WZORÓW 
I WYMIARÓW

FACHOWY
POMIAR 
I MONTAŻDO TWOJEGO WNĘTRZA

Zaprojektuj z nami kuchnię

www.facebook.com/BlackRedWhitePLODWIEDŹ NAS NA FACEBOOKU:

* Cena wyliczona na bazie szafek z układu wzorcowego o dł. 3m z frontami kuchennymi zaprezentowanymi na zdjęciu. Wycena obejmuje szafki z frontami i szafki z szufladą sambox.
   Podana cena nie obejmuje: blatów, cokołów, listew wieńczących, uchwytów, sprzętu AGD, techniki kuchennej oraz pozostałych akcesoriów wykończeniowych i dekoracji.

* Cena wyliczona na bazie szafek z układu wzorcowego o dł. 3m z frontami kuchennymi zaprezentowanymi na zdjęciu. Wycena obejmuje szafki z frontami i szafki z szufladą sambox.
   Podana cena nie obejmuje: blatów, cokołów, listew wieńczących, uchwytów, sprzętu AGD, techniki kuchennej oraz pozostałych akcesoriów wykończeniowych i dekoracji.

3 m

*cena układu wzorcowego

5502,-*

7336,--25%

25
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front: Elysee Avenue z uchwytem L4 – czarny mat + 36th Norde Av. Z uchw. L4 
kolor: dąb crude dziki

Kuchnia na wymiar | Senso Kitchens

front: Royal Kasetta 
kolor: jasny szary

Kuchnia na wymiar | Senso Kitchens

3 m

*cena układu wzorcowego

6257,-*

8343,--25%



Ponad 400 salonów w sieci. Znajdź najbliższy na brw.pl Przykładowe salony w Twojej okolicy:

Zamów NEWSLETTER na stronie internetowej brw.pl

Chcesz być na bieżąco?
Informacje o salonach biorących udział w promocji uzyskasz pod numerem  
Infolinii:  84 685 02 02  pn. - pt. w godz. 8 - 20, sob. i niedz. handlowe w godz. 10-18

Szukasz salonu sprzedaży?
Inne produkty dostępne w PROMOCYJNYCH CENACH znajdziesz  
na brw.pl w dziale  Promocje

A może więcej promocji?

Promocja „Wszystkie meble z oferty Black Red White do 40% taniej” obowiązuje od 27.09 do 13.10.2021 r. albo do wyczerpania zapasów. Promocja „20 rat 0%” trwa od 27.09 do 13.10.2021 r. RRSO 0%. Umowa o kredyt  
konsumencki zawierana jest między kredytobiorcą a kredytodawcą tj. Bankiem, który obsługuje sprzedaż ratalną w salonie meblowym. Przyznanie kredytu uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej  
potencjalnego kredytobiorcy przez Bank. Promocje obowiązują w wybranych salonach. Lista salonów załączona do regulaminu promocji. Szczegółowe regulaminy promocji w salonach Black Red White. Regulamin promocji  
„Wszystkie meble z oferty Black Red White do 40% taniej” dostępny również na www.brw.pl. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Producent  
zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych w oferowanych modelach mebli, nie zmieniając ich ogólnego charakteru. Dekoracje nie są wliczone w cenę mebli. Ze względu na ograniczenia wynikające  
z techniki druku, kolory na zdjęciach mogą różnić się od rzeczywistych. Meble sprzedawane są w paczkach do samodzielnego montażu. Ilość brył w promocji ograniczona. O szczegóły promocji pytaj Sprzedawców. Podane ceny  
są sugerowanymi cenami maksymalnymi.

* Cena wyliczona na bazie szafek z układu wzorcowego o dł. 3m z frontami kuchennymi zaprezentowanymi na zdjęciu. Wycena obejmuje szafki  z frontami i szafki z szufladą metabox. 
   Podana cena nie obejmuje: blatów, cokołów, listew wieńczących, uchwytów, sprzętu AGD, techniki kuchennej oraz pozostałych akcesoriów wykończeniowych i dekoracji.
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*cena układu wzorcowego

4748,-*

6331,--25%

front: 84th Board Street.  
z uchw. L4,  kolor: dąb tabac  
98th Elysee Street z uchw. L4, 
kolor: czarny mat

Kuchnia na wymiar  
Senso Kitchens

3 m

3 m

*cena układu wzorcowego

6096,-*

8129,--25%

front: 43rd Luvak Avenue
kolor: jasny szary / grafit szary

Kuchnia na wymiar  
Senso Kitchens 25

lat

GWARANCJA

 
PO PRZYSTĄPIENIU  

DO PROGRAMU  
GWARANCYJNEGO BRW **

25 lat gwarancji jest korzyścią związaną z przystąpieniem do Programu Gwarancyjnego Black Red White i dotyczy wybranych elementów. Aby przystąpić do Programu, należy założyć konto na brw.pl, zapisać się do 
newslettera podając adres e-mail wykorzystany do założenia konta na brw.pl, zarejestrować paragon w terminie 30 dni od dnia zakupu produktu objętego 25-letnią gwarancją, podać numer fabryczny umieszczony 
na dowolnym opakowaniu poszczególnych elementów mebli kuchennych. Szczegóły dotyczące uczestnictwa w Programie Gwarancyjnym Black Red White w regulaminie na www.brw.pl/program-gwarancyjny/

** Dołącz do Programu Gwarancyjnego Black Red White i zyskaj: 25 lat gwarancji na kuchnie Family Line i Senso Kitchens
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