
meble kuchenne
kitchen furniture
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powodów, dla których powinieneś wybrać nasze meble
reasons to choose our furniture

przy produkcji naszych mebli
używamy materiałów najwyższej jakości
to make our furniture we use only
best quality materials

nasze meble są zaprojektowane i wykonane  
zgodnie z zasadami ergonomii i bezpieczeństwa
BiK Meble products are designed and built
according to strict safety criteria and in 
compliance with standards of ergonomics

fachowość i profesjonalizm naszych
projektantów 
professionalism and creativity  
of our designers

współpracujemy z czołowymi 
producentami sprzętu 
i wyposażenia meblowego
to guarantee long life spun  
of  ourproducts  e cooperate  
with leading furniture hardware 
and equipment companies                     

zapewniamy fachowy montaż mebli 
oraz sprzętu AGD
we offer proffesional installation of
furniture and electrical equipment

posiadamy 20-letnie doświadczenie  
w produkcji mebli dla klientów  
indywidualnych, szkół, szpitali i firm  
developerskich na terenie kraju  
oraz Unii Europejskiej
we have over 20 years of working  
experience with individual customers, 
building and developing companies, 
schools, hospitals and other institutions  
in Poland and EU 

kreatywność i różnorodność-oferujemy
niezliczoną ilość możliwości i zawsze jesteśmy
otwarci na uwagi i sugestie naszych klientów
creativity, selection and variety-we offer countless
design possibilities and are always open to our 
customers’ suggestions

oferujemy meble, sprzęt 
AGD oraz wyposażenie
wystroju wnętrz
we sell furniture, electrical
appliances and interior design
accessories

w naszych projektach inspirujemy się 
najnowszymi światowymi trendami  
w branży meblowej
we carefully follow the latest trends  
and novelties within the furniture industry  
and adapt them into our designs                        

jeśli ktoś powie Ci,  że Twoich pomysłów
nie da się zrealizować - udowodnimy mu,
że jest w błędzie!
if someone will tell you that you demand impossible,
we will prove them wrong!



Tabuli z algami nori  (sałatka libańska)
Taboule with nori algae
For 4 people

Przygotuj kaszę kuskus według przepisu                                                                                        
umieszczonego na opakowaniu. Pomidory
i zioła dobrze umyj i osusz. Obrane dymki
wraz ze szczypiorem i zioła bardzo drobno
posiekać, a pomidora i ogórka pokroić  
w kostkę. Do kuskusu dodać warzywa,  
algi, zioła doprawić pieprzem i wszystko 
wymieszać. Przykryć folią i odstawić  
na godzinę do lodówki.

Z cytryny wycisnąć sok i połączyć go  
z oliwą. Doprawić solą i pieprzem.  
Tuż przed podaniem polać sałatkę  
i dokładnie wymieszać. Tabuli można 
podawać z podgrzanym chlebem pita.

Prepare cuscus according to the
instructions on the box. Wash the 
vegetables and the herbs, then dry.
Cut the onions and herbs very fine, 
tomatoes and cucumber cut to cubes.
Mix cuscus, vegetables, algies and 
herbs together. Sprinkle with salt and
pepper. Cover and place in a fridge
for at least an hour.

Mix lemon juice with olive oil, sprinkle 
with salt and pepper. Combine with salad
right before serving. Can be served with
warmed pita bread.

35 minut
300 g kaszy 
kuskus
1 ogórek
3 pomidory
3 dymki
3 cytryny
algi nori
pietruszka
mięta
oliwa z oliwek
zmielony pieprz
sól

kuchnia

Subtelna Fuzja /
Milano Milano
photo Jerzy Borkiewicz

Wrażliwe połączenie natury i nowo- 
czesności przy użyciu materiałów
ukazujących piękno designu. Pięknie 
usłojona okleina z orzecha amerykań-
skiego, z której wykonano spiżarnię 
oraz zabudowę nablatową subtelnie 
uzupełnia grafitową taflę akrylowych 
frontów dolnych szafek. Czaru i per-
fekcji dodają im błyszczący drobinami 
kwarcytu blat wykonany z kompozytu 
hiszpańskiej firmy Compac, wysubli-
mowany profil listwowych uchwytów, 
bateria zlewowa o niespotykanym 
kształcie czy specjalnie dopasowane 
do koloru zabudowy wnętrze szuflad 
wykonane z bejcowanej sklejki. Szkla-
ne, przesuwne drzwi spiżarni opty-
cznie powiększają jej niewielką, lecz 
komfortowo wyposażoną przestrzeń  
i pozwalają naturalnemu światłu 
przeniknąć w jej głąb. 

Subtle fusion of traditional and
modern materials which show the
beauty of the design and create new
perspective of aesthetics. Upper 
cabinets, made of beautifully grained 
American walnut gently suplement  
anthracite acrylic fronts of the bottom 
ones. Charm and perfection are 
reached by carefully chosen 
accessories like composit countertop 
which shines of thousand quartz 
sparkles made by Spanish Compac, 
long, sublime handles, unusually 
shaped sink faucet or custom made 
drawers. Glass, sliding doors of the 
pantry, make the small but comfortably 
arranged space look bigger and let 
the natural light in. 
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kuchnia

Bella Italia /
Principessa
photo Elżbieta Sadza, Jerzy Borkiewicz

“...być w Wenecji to jakby zjeść całe pudełko
czekoladek z likierem naraz...”
                                               Truman Capote

Kuchnia, która łączy elementy współczesnego
włoskiego wzornictwa i wysokiej jakości rzemiosła.
Monochromatyczna kompozycja białego, matowe-
go lakieru oraz kwarcytowego, śnieżnobiałego 
blatu została przełamana ornamentalnymi deta-
lami. Duszą tej kuchni są toczone, srebrzone nogi 
wspierające dolną zabudowę, patynowana rama, 
czy sferyczny wyciąg spowity w kryształy.
Dzięki ukrytym uchwytom oraz zastosowaniu
systemu servo-drive gładka tafla frontów nie 
została naruszona.

“Venice is like eating an entire box of chocolate
liqueurs in one go.”
                                                  Truman Capote

Kitchen, which combines elements of contempo-
rary Italian design and high-quality craftsmanship.
Monochromatic composition of white, matt lacquer
and snow-white Quartz countertop was suple-
mented by ornamental details. Massive, silver 
legs which support bottom cabinets, stylized 
frame finished with a layer of patina or radiant, 
spheric cooking hood covered with crystals are 
the essence of this interior. Unvisible handles and 
servo-drive operated upper front keep the white 
elements untouched.
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kuchnia

Nic Zbędnego/
Cube White

Eliminacja zbytecznych elementów. 
Gładkie, lakierowane płaszczyzny są 
dominantą  tej zabudowy. Krawędzie 
frontów zostały zwieńczone służącym 
do otwierania ściętym frezem, 
który idealnie wpasowuje się 
we wzory współczesnego designu, 
a jednocześnie jest łatwym 
do czyszczenia rozwiązaniem. 
Błyszczące tafle kontrastują z surową 
płaszczyzną blatu imitującego beton. 
Idealne wzornictwo do nowoczesnego 
wnętrza.

Nothing expendable. Plain, lacquered 
fronts are main feature of this kitchen.
Invisible grooved handles fit perfectly 
into modern design preferences 
and are easy to maintain. 
Shiny doors  nicely clash with concrete 
patterned countertops made of high 
pressure laminate. 
Perfect arrangement for contemporary
interiors.
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Tort migdałowy
Almond cake
For 4 people

Zmiel migdały w mikserze. Ubij białka na
sztywną pianę ze 100gr. cukru. Uważaj, 
żółtko uniemożliwia ubicie sztywnej piany.
Gdy piana nie przemieszcza się w misce 
dodaj zmielone migdały i startą skórkę  
z cytryny. Mieszaj od dołu do góry uważając 
by piana nie opadła. Natłuść formę, posyp
tartą bułką i wlej masę. Posyp pozostałym
cukrem i piecz w temperaturze 180 stopni 
przez 30 minut. Umyj owoce, wymieszaj 
truskawki z cukrem pudrem i sokiem  
z cytryny. Zmiksuj. Podawaj ciasto polane
sosem i udekorowane jagodami.

Take the almonds and mince them in the 
mixer. Whip the egg whites into stiff peaks
with 100 gr. of sugar. To do it, put the egg
whites in a rather tall bowl to avoid 
aquirts, watching out that there is no 
trace of yolk, as the fat of the yolk prevents

the egg whites to stiffen. Use an electric
egg beater, starting to whip with low speed
increasing gradually. Keep whipping
without stopping, until the consistency 
becomes very stiff. The egg whites are stiff
if they remain compact when tilting the
bowl. Then, add the minced almonds, 
gradually, and grated lemon rind. Always 
mix from the bottom upward, very carefully 
to avoid that the egg whites deflate. Grease     
a mould, sprinkle with some breadcrumbs          
and pour in the mixture. Distribute on the  
surface the remaining 20gr of sugar 
and bake in the oven at 180 for around 
30 minutes. In the meantime wash the fruit, 
shake the strawberries with the icing sugar 
and lemon juice. Sift the sauce. 
Serve the cake with the strawberries  
sauce and garnishing of blueberries.

60 minut
200g migdałów
120g cukru
1 cytryna
2 białka
1 łyżka tartej bułki
koszyczek jagód
2 koszyczki 
truskawek
60g cukru pudru
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kuchnia

Harmonia i Estetyka /
Chocolate
photo Jerzy Borkiewicz

Subtelnie eklektyczna kuchnia spełniająca wymagania wspólczesnego wielbiciela kulinarnych meandrów. 
Rozwiązania techniczne przeplatają się tu z niebanalnymi wykończeniami elementów jak frezowane nogi, 
długie, drewniane uchwyty czy bogate wyposażenie wysokich witryn. Dąb wędzony wprowadza 
szlachetność, która zderza się z minimalistyczną bryłą wyspy wykonaną w całości z laminatu HPL. 
W zabudowie tej zastosowano specjalny system mocowania frontów, który pozwala na schowanie ich 
w bokach szaf kuchennych.

Eclectic but subtle kitchen built to satisfy modern cuisine lover. Technical novelties are paired 
with elegant details like ornamental legs, sophisticated wooden handles or rich interior of the glass 
cabinets. Smoked oak clashes with the minimalistic monolite of the island, which is entirelly made 
of HPL. Pivot/slide-in hardware system has been placed in the oven cabinet.



1716



Mrożony arbuz
Frozen watermelon
For 4 people

Jedną z przyjemności letniego stołu jest
bez wątpienia świeży, soczysty arbuz.
Jest to owoc o chrupiącym, mniej lub 
bardziej czerwonym miąższu i zielonej
twardej skórce. Bogaty w wodę, fruktozę 
oraz witaminy. 
Wstrząsnąć arbuz i przecisnąć przez sito
by pozbyć się ziaren, posypać 4 łyżkami 
cukru. Połowę masy włożyć do lodówki,  
a połowę do garnka z żelatyną. Doprowa-
dzić do wrzenia, wyłączyć po minucie.
Dodać schłodzony sok i sok z cytryny, 
wymieszać i wlać do głębszego naczynia.
Odłożyć masę znów do lodówki na godzinę.
Serwując, kroić świeży arbuz na cienkie 
plastry, obciąć rogi, ułożyć na talerzu. 
Wyłożyć schłodzoną masę, kroić na grube
plastry i kłaść na świeżym arbuzie. 
Dekorować płatkami kwiatów.

One of the pleasures of the table during
summer is without any doubt the fresh and
thirst-quenching watermelon. It is a fruit with
a crispy pulp, of a more or less strong red
colour and with a dark green coloured and
very resistant peel. The watermelon is rich of 
water and fructose, and also contains a great 
variety of vitamins.
To prepare the frozen watermelon, shake the
watermelon, sift it in order to remove the seeds
and season it with 4 spoons of sugar. Put half
of the mixture into the refrigerator and half in a 
caserole with agar-agar powder, bring to 
ebullition and turn-off after 1 minute. Add the
cooled juice and the squeezed lemon, mix and 
put in a rectangular mould. Put back the mixture
into the refrigerator and leave it for another hour.
When serving cut the fresh watermelon to thin 
slices, square them and lay them on the plates. 
Remove the frozen watermelon from the mould,
cut it to thick slices and serve it above the fresh 
watermelon decorating with some flower petal.

15 minut
1 kg arbuza
1 cytryna
4 g żelatyny
cukier
świeży arbuz
do serwowania

kuchnia

Nowoczesność i Technika /
Brooklyn
photo Jerzy Borkiewicz

Odważna kombinacja czarnego akrylu  
z trójwymiarową płaszczyzną kamiennego blatu 
to kuchnia dla wielbicieli eksperymentów
wnętrzarskich oraz współczesnego designu.
Delikatne, prawie niewidoczne uchwyty nie
stanowią konkurencji dla gładkich, akrylowych
tafli będących dominującym akcentem w tej kuchni.
Fronty szuflad pokryte hebanowym fornirem nadają
jej lekko drapieżny charakter.
Wysoki i praktyczny system półek Tandem firmy
Peka jest dostępny w wersji chromowanej
(na zdjęciu) oraz Arena (kombinacja płyty wiórowej
oraz chromowanego relingu). 
Blat wykonany z konglomeratu kamiennego  
na bazie kwarcu naturalnego Quarella to nie tylko 
ekskluzywne wykończenie kuchni, lecz także 
odporna na zarysowania i ścieranie powierzchnia
robocza.

Black acrylic fronts and three-dimensional stone
countertop are perfect for people who love modern
design and interior novelties. Delicate, almost 
invisible handles make no competition for smooth 
acrylic doors which dominate in this kitchen.
Veneered drawers make a statement.
High organizing shelf system by Peka is available
in two options: chrom finishing (as seen on the
picture) and Arena.
Quartz based countertop by Quarella is not only 
an exclusive accent but also an extremely hard
working surface immune to scratching and wearing.
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Ryż na parze z ośmiornicą
Steamed rice and musky octopus
For 4 people

Mocz ryż przez godzinę, odsącz  
i gotuj na parze przez 25 minut. Do patelni
wlej 3 łyżki oliwy z oliwek, zarumień
poszatkowaną cebulę z odrobiną chilli.
Dodaj pokrojony w plastry por i cykorię.
Wymieszaj i gotuj 3-4 minuty na średnim
ogniu. Wlej 3 łyżki oliwy do kolejnej
patelni i rumień ośmiornicę przez 2 minuty, 
polej białym winem i 2 łyżkami ginu, 
smaż kolejne 2 minuty, posól, przykryj  
i gotuj kolejne 10 minut, okazyjnie miesza-
jąc. Dodaj pory i cykorię, dopraw solą  
i gotuj kolejne 5 minut, dodając gorący 
rosół jeśli konieczne.
Podawaj ośmiornicę z gorącym ryżem.

The Basmati rice is a variety of rice of 
long wheat, famous for its fragrance and 
delicate taste. Soak the rice for 1 hour, 
then strain the rice, pour it in a rack for

steam cooking (or in a pasta colander) 
covered with a clean cloth and placed 
above a casserole with boiling water. 
Cover and cook for about 25 minutes. 
In the meantime pour 3 spoons of extra 
virgin olive oil in a frying pan and brown 
the minced onion and a pinch of chilli 
powder. Add the clean and diagonal 
cross-cut leeks and the chicory of Treviso, 
cut to strips. Mix and cook for 3-4 minutes 
at medium heat. Pour 3 spoons of extra 
virgin olive oil in another frying pan and 
brown the octopus for 2 min. Sprinkle with 
half glass of dry white wine and 2 spoons 
of gin, make partially evaporate, salt, 
cover the pan and cook for 10 min, mixing 
whenever it is necessary. Add the leeks and 
the chicory, salt, cook for 5 minutes, add 
vegetable broth if necessary. Serve with 
hot rice.

40 minut
350g ryżu Basmati
600g ośmiornicy
1 cebula
400g porów
100g cykorii
wytrawne białe wino
oliwa
gin
rosół warzywny
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kuchnia

Pomiędzy Naturą i Techniką /
Karmel & Cynamon
photo Jerzy Borkiewicz

Karmel & Cynamon to słodka kompozycja
półmatowego lakieru oraz egzotycznego
forniru Limba Bariole, drzewa pochodzą-
cego z Afryki Zachodniej. Kuchnia zapro-
jektowana by podkreślić cechy charakterys-
tyczne użytych tu materiałów.
Jasny blat ze Staronu (tworzywo Solid 
Surface) optycznie powiększa przestrzeń  
i pozwala zachować czystość. Dolne szafki
w kolorze drewna o widocznym usłojeniu
wprowadzają domowy, cieplejszy klimat.
Horyzontalny układ zabudowy górnej  
z matowego lakieru nadaje kuchni lekkości,  
a zainspirowana naturą okleina ścian pozwala
ukazać prostotę brył.
Ekskluzywny okap Wave włoskiej firmy
Elica, podnośniki szafek górnych Aventos
firmy Blum oraz system organizacyjny
przestrzeni szuflad Orga Line to pomocne
propozycje współczesnego wzornictwa  
i technologii.

Karmel & Cynamon is a delightful compo-
sition of semi-matt lacquer, and exotic
veneer Limba Bariole from West Africa.
The kitchen has been projected to 
emphasize the characteristics of the 
different materials. Bright countertops
made of Staron (Solid Surface material)
make the space look bigger and help to
maintain cleanliness. Strong pattern of
wood on lower cabinets introduces cozy
and warm atmosphere. Horizontal layout
of upper cabinets brings lightness and
the nature inspired wallpaper help to 
point the simplicity of the shapes.
Exclusive hood by Italian company Elica, 
Aventos lift systems by Blum and organizing
systems Orga Line are helpful
propositions of modern design and
technology.
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kuchnia

Ponad czasem /
Como

Ponadczasowa zabudowa Como
jest przeznaczona zarówno do wnętrz 
tradycyjnych, jak i nowoczesnych. 
Front w kształcie ramy jest 
fornirowany naturalną okleiną z dębu 
bielonego w usłojeniu pionowym. 
Przeszklone, wysokie witryny oraz 
masywny fornirowany stół na stałe 
połączony z półwyspem to elementy  
spajające przestrzeń kuchenną 
z dzienną.

Ageless design of Como kitchen 
is suitable for modern and traditional 
spaces. Frame shaped fronts are 
veneered with bleached oak. 
Tall, glass cabinets with great storage 
capacity and massive wooden table 
attached to the kitchen island bring 
together living and cooking 
spaces.



kuchnia

Skandynawskie
klimaty/
Norwegian
Wood

Lakierowana, matowa kuchnia 
z frontem w kształcie ramki oraz 
charakterystycznym, pionowym 
frezowaniem specjalnie dla miłośników 
skandynawskiego stylu. Zabudowa 
kuchenna Norwegian Wood skierowana 
jest dla ludzi ceniących sobie jakość, 
prostotę i minimalizm, a jednocześnie 
komfort i praktyczność w kuchni. 
Styl skandynawski cechują jasne 
kolory (złamane biele i beże, 
szarości) oraz drewniane dekory 
blatów. W naszej propozycji 
zastosowaliśmy także brunatnoczarny 
uchwyt muszelkowy, który idealnie 
współgra z ciepłym klimatem tej kuchni.

Lacquered, matt kitchen with framed 
fronts and typical, vertical grooving
created especially for scandinavian style 
followers who prefer light interiors full
of whites, greys and wooden 
patterns. Kitchen for people who 
demand quality and minimalism 
but also cherish comfort and
practicality. Dark, brown shell-shaped
handles nicely compose with the warm 
climate of this space.
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Wstążki z zielonymi pomidorami i małżami
Bavette with clams and green tomato
For 4 people

Poszatkuj imbir, ząbek czosnku i cebulę. 
W międzyczasie namocz małże, dodając
40g soli na każdy litr wody. Wypłucz je pod
bieżącą wodą, szorując szczoteczką. Umyj
i pokrój zielone pomidory w kostki i poszat-
kuj pietruszkę. Pozwól otworzyć się małżom
prażąc je pod przykryciem, zsuń z ognia i 
przefiltruj wodę z małży by usunąć piasek. 
Rozgrzej patelnię, wlej 4 łyżki oliwy i po-
krojone imbir, czosnek i cebulę, po chwili
dodaj pomidory, wodę z małży, smaż przez
2 minuty na dużym ogniu, posól i popieprz.
Dodaj małże. Ugotuj wstążki w dużej ilości
słonej wody, odcedź i włóż do patelni  
z pomidorami i małżami, polej oliwą  
z oliwek, posyp świeżą pietruszką  
i podawaj.

Finely mince the fresh ginger, the clove of
garlic and the onion. In the meantime leave

the clams purge soaking them into water, 
adding 40g of salt for every litter of water
used. Then rinse them out under the run-
ning water, rubbing energetically with a 
tooth brush. Wash and cut the green 
tomatoes to cubes and mince some parsley 
branch. Let the clams open burning them 
in a frying pan with the cover, remove them  
from the fire as soon as the valves close 
and filter the water to remove the sand. 
Heat a non-stick frying pan, pour 4 spoons 
of extra virgin olive oil and the chopped 
ginger, onion and garlic. Fry, add the 
tomatoes, the water of the clams and mix  
for 2 minutes at high heat, salt and pepper. 
Add the shells out of the fire. Cook the  
bavette pasta in plenty of salty water, 
drain and put in the frying pan with the  
tomatoe sauce and the clams, season the dish 
with a thread of cold oil, the fresh parsley and
serve.

20 minut
320g makaronu 
wstążki
500g małży
2 zielone pomidory
cebula
czosnek
świeży imbir
pietruszka
oliwa z oliwek
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kuchnia

Romantyczna Enklawa /
Antoinette

Kuchnia dla romantyków i indywidualistów
rządząca się własnymi prawami estetycznymi. 
Kombinacja perłowego lakieru, jedynych w swoim 
rodzaju luksusowych uchwytów Giusti z kryształami 
Swarovskiego, oraz delikatnych, architektonicznych 
motywów frezowych tworzy harmonijną całość.
Sprzęt firmy Smeg z linii Retro łączy klasyczną 
elegancję z nowoczesną technologią i podkreśla
romantyczny charakter tej kuchni.
Funkcjonalne i estetyczne półki obrotowe Le Manse
pozwalają na optymalne wykorzystanie każdej 
trudno dostępnej przestrzeni.
Inspirowane architekturą Hellady kolumny ze
żłobionym ornamentem kryją w sobie niezliczone
półki i wysuwne kosze cargo, idealne do 
przechowywania wszelkich produktów spożywczych.

Kitchen for romantics and individualists which 
creates aesthetic principles of its own. 
A combination of pearl lacquer, one of a kind 
luxurious handles made by Giusti with elegant
crystals from Swarovski, and subtle architectural
ornaments are combined into one harmonious whole.
The romantic character of this kitchen is emphasized
by Retro line appliances made by Smeg, which 
combine classical elegance and modern technology.
Functional and aesthetic rotating shelf system 
Le Manse helps to make full use of every bit of the 
corner space. Ornamental columns which are 
inspired by Hellenic architecture, hide multiple 
shelves and bins and make a perfect storage space.

photo Elżbieta Sadza
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Tagliatele z pesto z cieciorki
Tagliatelle pasta with chickpeas pesto sauce
For 4 people

Drobniutko poszatkować cebulę, dodać 
odrobinę soli, odsączoną cieciorkę, 
miksować przez 15 sekund. Dodać pęczek 
świeżej koleandry i bazylii. Miksować 
kolejne 30 sekund, aż wszystkie składniki 
połączą się. 
Dodać sól, zmielony pieprz, 4 łyżki oliwy  
z oliwek. Zmiksować i wyłożyć do dużego, 
niezbyt wysokiego naczynia.  
W mięczyczasie zagotować osoloną wodę 
na makaron.
Ugotować makaron, rozrzedzić pesto jedną 
łyżką przegotowanej wody. Odcedzić
makaron i włożyć do naczynia. 
Dodać odrobinę oliwy i papryczki chili do 
smaku. 
Można posypać nasionami słonecznika 
lub dyni.

Finely mince the sweet onion in the
mixer with a pinch of salt, add the 
chickpeas previously boiled, mix 15 sec, 
add the washed and well drained leaves
of a small bundle of coriander and one of
fresh basil and mix again for 30 seconds, 
until it becomes a rather coarse pesto 
sauce.
Add salt, ground pepper and 4 spoons
of extra virgin olive oil. Amalgamate and
put the mixture into a large terrine. In the
meantime, bring plenty of salted water to 
boil for the pasta.
Cook the pasta of hard wheat and dissolve
the pesto with one ladle of boiled water. 
Drain the tagliatelle pasta, put them into
the terrine, add a thread of oil and chili 
flakes to taste. You can add toasted 
sunflower or pumpkin seeds. 

15 minut
320g tagliateli
1 słodka cebula
szklanka cieciorki
konserwowej
świeża koleandra
świeża bazylia
olej z oliwek
sól
pieprz
nasiona 
słonecznika
lub dyni

kuchnia

Funkcjonalna Klasyka /
Josephine
Josephine to dynamiczna i współczesna
kuchnia wykonana z lakierowanej płyty
MDF. Łączy ona tradycyjne kształty z 
nowoczesną funkcjonalnością. Miękkie
profile, subtelne detale, delikatny balans
światła na matowym lakierze, a przede
wszystkim materiały najwyższej jakości
stanowią kwintesencję tej kuchni. 
Okap wmontowany między dwie boczne 
kolumny otwierane systemem tip-on, zwieńczony
jest miękko wyprofilowaną listwą nawiązującą
do cokołów i frontów. Blat to połączenie frezo-
wanej olchowej listwy i tafli wykonanej z tworzywa 
mineralno-akrylowego. Półki i boczne panele 
wykonane ze szkła nadają lekkości płycie MDF
pokrytej olchowym fornirem.

Josephine is a dynamic and contemporary
kitchen made of lacquered MDF board. 
Soft profiles, subtle details, delicate 
harmony of the light playing on the 
mat lacquer and most of all the highest
quality materials are the essence of this
kitchen. The hood, mounted between two side 
columns, is crowned with soft profiled moulded 
lipping inspired by plinths and elaborate fronts.
The worktop features moulded wooden lipping
and countertop made of “solid surface” material.
Customsized glass shelves and end-pieces give
lightness to the veneered back panels.

photo Kornel Kadzidłowski
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Mątwa z karczochami
Cuttlefish with artichokes
For 4 people

Do rozgrzanego rondelka wlej 4 łyżki oliwy
i zarumień drobno poszatkowaną cebulę  
i ząbek czosnku. Wyciągnij czosnek i dodaj 
dobrze umytą mątwę. Posól, dodaj odrobinę
ostrej papryki, kilka kropli angostury, 
przykryj i gotuj przez 15 minut.  
W międzyczasie do drugiej patelni wlej  
2 łyżki oliwy, zarumień kolejne 2 ząbki 
czosnku i wyciągnij je.  
Dodaj pokrojone w plastry karczochy bez 
kolców i twardszych części liści, sól, garść 
poszatkowanej pietruszki, pół szklanki 
wody. 
Przykryj i gotuj 15 minut. Przenieś karczo-
chy z sosem do rondelka z mątwą i gotuj 
kolejne 5 minut. 
Podawaj gorące z grzankami z chleba
domowego wypieku.

Pour in a casserole 4 spoons of extra
virgin olive oil and brown the finely
sliced white onions and one peeled glove
of garlic cut in 4 parts. Remove the garlic 
and add the well washed cuttlefish. Salt, 
add a pinch of spicy paprika and 2 
sprinklings of angostura, cover and cook 
for 15 minutes. In the meantime pour 2 
spoons of extra virgin olive oil in a 
non-stick frying pan and brown 2 peeled 
cloves of garlic and cut in 4 parts, then 
remove it. Add the artichokes without 
thorns and some of the hardest leaves 
cut in slices, salt, add a bunch of minced 
parsley and half glass of water, cover and 
cook for 15 minutes. Move the artichokes 
with their sauce into the casserole with the 
cuttlefish and continue the cook for 5 
minutes. Serve hot with toasted bread.

60 minut
800g mątwy
6 karczochów
2 białe cebule
3 ząbki czosnku
pietruszka
ostra papryka
wódka angostura
chleb domowy
sól
pieprz

garderoba

Glamour, Glamour, Glamour... /
Marylin
photo Jerzy Borkiewicz
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...twoja pierwsza garderoba jest jak
twoja pierwsza miłość...
Ekskluzywna i elegancka garderoba 
dla tych, którzy chcą wyrazić swój 
własny styl. Gładkie tafle 
błyszczącego białego lakieru,  
na których umieszczono wzór  
w kontrastującym kolorze,
kryształowe gałki Arius oraz 
niebanalne wykończenie wnętrza 
w kolorze szarego jesionu oraz 
soczystej fuksji uczynią każde 
wnętrze jedynym w swoim rodzaju.
Zastosowanie systemu 
frontów łamanych i najnowszych 
praktycznych rozwiązań jak 
Pantograf, oświetlenie LED
z czujnikiem ruchu, czy szuflady  
z systemem tip-on pozwala  
na optymalne wykorzystanie 
przestrzeni.

...your first wardrobe is like your
first love...
An exclusive and elegant wardrobe
for those who want to express their
own style. Luminous sheets of 
shiny, white lacquer with an unique 
pattern, crystal door knobs and 
unusual inner finishing in ash 
melamine and bright fuscia, will 
meet desires of each person who 
wants to find solution that reflects 
her own individuality.
Use of folding doors along with 
advanced, practical solutions like 
Pantograf, LED stripes with 
movement sensors, or 
drawers opened with tip-on helps
fully manage the space.

Marylin
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Niepowtarzalna pajęczyna czarnych 
linii na szaro-brązowym tle powstała 
dzięki zastosowaniu okleiny z drzewa 
ZIRICOTE. Gładka powierzchnia 
lakierowanych szuflad kontrastuje  
z surowością płótna, z którego zostały 
uszyte kosze na ubrania. Dzięki 
wykorzystaniu innowacyjnego systemu 
do dużych szaf ruch drzwi odbywa się 
cicho i płynnie, a po zamknięciu fronty
pozostają w jednej linii. Zabudowa  
na sasiadującej ścianie  to propozycja  
do salonu, sypialni bądź innych 
pomieszczeń. Kolorystycznie 
zharmonizowana z wnętrzem szafy 
i wpasowana w złoconą, drewniana 
ramę uczyni każde pomieszczenie 
jedynym w swoim rodzaju.

Amazing web of dark lines on grey and
brown bacground  was created by
exotic veneer ZIRICOTE.
Smooth surface of lacquered drawers
is paired with rough texture of canvas
lingerie baskets. In-line hardware 
system for wide doors works smoothly
and quietly. Assisting wall composition
can be used in any space. Gilded 
frame and cousciously chosen 
materials make this piece one of a kind.

Deco
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Funkcjonalność i perfekcja ruchu

  Firma Blum to austriacki producent okuć 
meblowych specjalizujący się w systemach  
do mebli kuchennych. Jego produkty budzą 

zachwyt i fascynują perfekcyjnym ruchem. Wybierając meble  
z systemami szuflad, zawiasów oraz podnośników firmy Blum  
zyskują Państwo:
r funkcjonalne rozwiązania i ergonomię pracy  
r  niezwykłą płynność ruchu szuflad, frontów szafek górnych

i dolnych przez cały okres użytkowania mebli        
r  bezgłośne oraz delikatne zamykanie mebli dzięki systemowi 

BLUMOTION 
r inspirujące, wyróżniane na świecie wzornictwo
r nowe możliwości projektowania kuchni
r Dożywotnią Gwarancję Jakości

Podnośnik AVENTOS do szafek górnych

System organizacji wewnętrznej ORGA-LINE

Cargo SPACE TOWER z szufladami wewnętrznymi

Szuflada narożna TANDEMBOX intivo

 Szuflada TANDEMBOX anatro

EXTENDO
WYGODA, FUNKCJONALNOŚĆ, DESIGN

EXTENDO  to wysuwane półki przeznaczone do różnego rodzaju szafek, które znacząco 
wzbogacają wyposażenie mebli i pozwalają na wygodę oraz komfort użytkowania.

EXTENDO  firmy Peka to wysuwane półki, mocny solidny materiał, wygoda i komfort.  
Do tego maja designerski i nowoczesny wygląd. Wydobywają zawartość szafki do przodu, 
idealnie się wysuwają i cicho domykają. Nowoczesna prosta linia zapewnia 100 %  
wykorzystanie całej powierzchni. Prosty kształt półki pozwala na maksymalne wykorzystanie 
wnętrza szafki, przy możliwości wysunięcia jej na zewnątrz poza korpus. Półki dostępne 
w 9 szerokościach od 300 do 1200 mm. W standardzie półki wyposażone zostały w matę 
antypoślizgową o delikatnej strukturze, która zapobiega przesuwaniu się przedmiotów, 
dodatkowo chroni dno półki przed zarysowaniami. 
Półki mogą być stosowanie:
- w szafkach typu cargo z frontem na zawiasach jako półki wewnętrzne,
- do szaf z drzwiami przesuwnymi,
- do szaf bez frontów jako samodzielne półki.
Dodatkowy system organizacji półek EXTENDO zapewniają nam magnetyczne podziałki. 
Dzięki swej magnetycznej funkcji są łatwe w użyciu, po prostu umieszczamy je na macie  
lub bocznej ściance półki.





BIK MEBLE sp z.o.o.
25-116 Kielce 
ul. Ściegiennego 270B
tel. (41) 362 13 82, 
fax (41) 348 90 06
www.bik-meble.pl
e-mail: office@bik-meble.pl

Salony  BIK MEBLE

Kielce

ul.Okrzei 66
tel./fax (41) 362 04 09
e-mail: salon@bik-meble.pl
www.bik-meble.pl

Warszawa

Janki,  Al. Krakowska 12 A
05-090 Raszyn
tel/fax (22) 720 51 60
e-mail: salonjanki@bik-meble.pl
www.bik-meble.warszawa.pl

Lublin

Pracownia Piękne Wnętrza
ul. Rusałka 5
tel. 503-101-400, 502-202-299
www.pracownialublin.pl
e-mail: info@pracownialublin.pl 


