
It’s good to be home

Descoperă noua gamă 
de bucătării modulare
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Ce mai e nou la Brico? O gamă întreagă de bucătării 
modulare cu design modern și mai multe variante de culori 
însoțite tot de atâtea servicii dedicate.

Proiectare 3D gratuită
Tu alegi modelul bucătăriei, noi te 
ajutăm cu planul.  
click pentru detalii

Garanție 25 de ani
Un sfert de secol te vei bucura 
garantat de bucătăria ta. 
click pentru detalii

Rate fără dobândă
Poți să plătești în 6, 10 sau 12 rate 
cu 0% dobândă* folosind unul 
dintre cardurile partenerilor 
noștri. click pentru detalii 

*Valabil pentru plata integrală a ratei lunare

Măsurători ambientale
Nu ești sigur dacă ai măsurat 
corect? Vine Brico și verifică. 
click pentru detalii

Transport
În funcție de achiziția ta, poți avea 
transport gratuit.  
click pentru detalii 

Montaj
Verifică dacă acest serviciu este 
disponibil în localitatea ta. 
click pentru detalii 

 

Design și Calitate 
Premium
Bucătării de calitate, cu design 
modern, disponibile în Marea 
Britanie, Franța, Spania, Polonia, 
iar acum și în România.

Contactează-ne 
pentru programare

Scrie-ne la client@bricodepot.ro 
sau sună-ne la 021.204.34.34
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Gama de  Bucătării

Grafit 
mat 
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Albastru 
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Ivoriu 
mat 
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Alpinia  I

4. Corp de bază - 40 cm 
5. Corp de bază pentru cuptor - 60 cm 
6.  Corp de bază - 80 cm

Lungime: 180 cm, adâncime: 60 cm.
Include: balamale, mânere. 
Nu include: blat, electrocasnice, sanitare.

1. Corp superior - 40 cm 
2. Corp de legatură, 60 cm, H.36 cm 
3. Corp superior - 80cm

exemplu configurație 6 unități, 180 cm
1

5

6

4

2 3

Prețurile sunt valabile în perioada 17 iunie – 17 iulie 2021. Prețurile și disponibilitatea produselor pot suferi modificări de la publicarea 
acestui catalog. Selectează produsul și apoi magazinul pentru a verifica stocul în magazinul tău.
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Rate fără dobândă 
să-ți poți
recuceri bucătăria.
Ai la dispoziție multiple modalități de finanțare:

Selectează cardul pentru mai multe detalii 
[1]  

 6/10/12 rate fără dobândă - pentru cumpărături de minim 100 lei 
[2]  

 de la 2 până la 12 rate fără dobândă - pentru cumpărături de minim 200 lei

[3]  
 6 rate fără dobândă - pentru cumpărături de minim 300 lei 

[3]  
 10,12 fără dobândă - pentru cumpărături de minim 500 lei

**Pentru o tranzacție de 30.000 lei, rambursabilă în 60 rate lunare vor fi aplicabile urmatoarele costuri: dobândă 14.9%/an; comision lunar de administrare 
credit 4.5 lei și comision de emitere card de 30 lei; DAE 16,49%, calculată pe o perioadă de 60 luni la valoarea de 30.000 lei. Rata lunară pentru această 
tranzacție va fi de 716,62 lei, suma totală de restituit fiind de 43.027,45 lei. Pentru alte tranzacții efectuate cu Cardul Direct vor fi aplicabile costurile de finanțare 
specificate în contractul de credit aferent cardului Direct.

rate fixe prin Credit de la BT Direct

6/10 rate

6/10/12 [1] rate10 rate

2/-12 [2] rate

6/10/12 rate

6 rate

6/10/12 [3] rate

Credit pe loc, direct în magazin 
de la 6 până la 60** rate. 
Până la 40.000 lei.

10 rate

rate fără dobândă* cu card bancar

*Valabil pentru plata integrală a ratei lunare
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Garcinia
Gri deschis mat 
mânere integrate

Finisajul Garcinia piatră mată este 

extrem de versatil și poate fi adaptat 

ușor la stilul tău indiferent dacă vrei o 

bucătărie cu un design clasic sau una 

cu un design contemporan.

Combini corpurile cum 
vrei tu și cum vrea forma 
bucătăriei tale

Configurație cu 6 unități, 180 cm. 
Pentru mai multe informații despre 
configurație consultați pagina 6.

lei

BUCATARIEMODULARA36

25

Poate fi a ta pentru 173 lei/lună 
12 rate fără dobândă - click pentru mai multe detalii

*  Asamblare mobilier configurație cu 6 unități, 180 cm 
Verifică pe bricodepot.ro disponibilitatea serviciului în orașul tău. 9

Montaj: 510 lei*



Vopsea pentru pereți și tavane, 
finisaj mat, 2.5 L 
GoodHome culoare Ottawa
3663602592938

Baterie bucătărie  
oțel inoxidabil 
Carya
3663602481881

Vopseaua GoodHome pentru pereți 

și tavan este exact ce ai nevoie în 

bucătăria ta. Suprafața netedă și 

lavabilă, te asigură că aspectul de nou 

vopsit rezistă mai mult timp.

Combină linii simple și moderne cu o 

geometrie de tip art deco. Mânerul striat 

Carya și vârful tip cioc sunt rezultatele unei 

atenții la detalii care face întreaga baterie să 

arate și să se simtă super premium.

1 2

 lei/buc. lei/buc.
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Blat de lucru laminat cu efect de marmură albă 
300 x 62 cm x 2.2 mm
3663602634133 

Gresie interior, gri, porțelanată 
59 x 59 cm x 9.8 mm, 1.04 mp/cutie 
Kontainer
3663602679424

Blatul de lucru cu efect de piatră de la gama 

Algiata este conceput pentru a fi funcțional 

și ușor de curățat. E opțiunea perfectă într-o 

bucătărie ușor de întreținut.

Gresie extrem de rezistentă, de calitate 

superioară.  Suprafața glazurată și rezistentă la 

pete te ferește de orice deteriorări produse de 

apă.

Alege elementele

Garcinia
Gri deschis mat  
mânere integrate

3 4

 lei/m2

 Lei/cutie
 lei/buc.
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1

Pentru gama 
completă vizitați

1  I  Etajeră

Lasă obiectele frumoase din bucătărie 

la vedere. Folosește unități deschise și 

rafturi de vin pentru a decora spațiului din 

bucătăria ta. Acestea pot fi puse în locul 

unui dulap suspendat sau a unui dulap 

inferior.

2  I  Electrocasnice inteligente

Hotele și plitele conectate inteligent își 

reglează automat debitul de evacuare. 

Comenzile gestuale ale hotei te ajută 

să o controlezi fără atingere, ca să nu o 

murdărești în timp ce gătești. 

3  I  Cuptoare cu control total

Cuptoarele Bamia urcă automat la 180°C 

prin simpla atingere a unui buton, pentru

o preîncălzire ușoară. În plus, sunt 

prevăzute cu presetări pentru a te ajuta 

să gătești mâncărurile tale preferate.

CONTACTEAZĂ-NE 
pentru o programare
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Poate fi a ta pentru 150,25 lei/lună 
12 rate fără dobândă - click pentru mai multe detalii

lei

Alisma
Alb foarte lucios

Finisajul lăcuit al acestei bucătării 

albe Alisma va pune cu adevărat 

în lumină spațiul pe care-l ai la 

dispoziție. Profilul discret și elegant 

e o bază perfectă pentru accentele 

personale pe care vrei să le adaugi.

Îți alegi singur ușile, 
sertarele, mânerele și 
rafturile din peste 600 de 
variante

BUCATARIEMODULARA34

Configurație cu 6 unități, 180 cm. 
Pentru mai multe informații despre 
configurație consultați pagina 6.

25

*  Asamblare mobilier configurație cu 6 unități, 180 cm 
Verifică pe bricodepot.ro disponibilitatea serviciului în orașul tău. 15

Montaj: 510 lei*
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Alisma
Gri foarte lucios 

Cel mai strălucitor model din gamă, 

acest model este lăcuit pentru 

a reflecta lumina, așa că are un 

finisaj asemănător sticlei.  

Culoarea gri versatilă va completa 

orice decor interior.

Același design, aceleași 
produse, inovație Kingfisher 
pentru România, Marea 
Britanie, Franța și Polonia

BUCATARIEMODULARA35

Montaj: 510 lei*

Configurație cu 6 unități, 180 cm. 
Pentru mai multe informații despre 
configurație consultați pagina 6.

lei 25

Poate fi a ta pentru 153,08 lei/lună 
12 rate fără dobândă - click pentru mai multe detalii

*  Asamblare mobilier configurație cu 6 unități, 180 cm 
Verifică pe bricodepot.ro disponibilitatea serviciului în orașul tău. 17



Vopsea pentru pereți și tavane 
finisaj mat, 5L 
GoodHome culoare Marseille
3663602401339

Blat de lucru, pal laminat, gri 
300 x 62 cm x 3.8 mm 
GoodHome Kala 
3663602634430 

Dură și rezistentă cu excelentă putere 

de acoperire. Este lavabilă și rezistă la 

frecare, așa că stropii pot fi șterși cu 

ușurință.

Blatul de lucru din gama Kala e conceput 

pentru a fi funcțional și ușor de întreținut. 

Șterge pur și simplu cu o cârpă umedă și un 

detergent delicat pentru a menține suprafața 

curată și igienică.

1 2

 lei/buc. lei/buc.
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Chiuvetă cu scurgător 
80 cm x 50 cm, adancime 21 cm 
Ising, rășină albă

3663602900863

Gresie interior, maro, porțelanată 
20 x 120 cm x 10mm 
Cotage
3663602850267

O achiziție esențială pentru orice 

bucătărie, realizată dintr-o rășină 

rezistentă care oferă protecție 

împotriva uzurii zilnice și, în același timp, 

aspectul unui material compozit.

Gresia porțelanată Cotage are un 

design natural și contemporan care 

imită pardoseala tradițională de lemn.

Alisma
Gri foarte lucios 
placă gri

3 4

Alege elementele

 lei/m2

 Lei/cutie
 lei/buc.
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lei

Stevia
Alb lucios 

Ușile lucioase Stevia vor face 

chiar și cele mai mici spații să pară 

mai generoase.  

Finisajul ușurează ștergerea 

oricăror murdării sau stropi 

așa că ușile albe și strălucitoare 

vor transforma orice bucătărie 

într-una modernă, contemporană.

Vrei altă culoare? Ușile 
și blatul pot fi rapid 
schimbate

BUCATARIEMODULARA25

Montaj: 510 lei*

Configurație cu 6 unități, 180 cm. 
Pentru mai multe informații despre 
configurație consultați pagina 6.

25

Poate fi a ta pentru 127,92 lei/lună 
12 rate fără dobândă - click pentru mai multe detalii

*  Asamblare mobilier configurație cu 6 unități, 180 cm 
Verifică pe bricodepot.ro disponibilitatea serviciului în orașul tău. 21
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Stevia
Gri închis lucios

Această culoare subtilă dar 

elegantă poate fi completată  

cu orice stil de blat de lucru.

Sisteme ergonomice ca 
să folosești eficient spațiul 
din bucătărie

BUCATARIEMODULARA23

Montaj: 510 lei*

Configurație cu 6 unități, 180 cm. 
Pentru mai multe informații despre 
configurație consultați pagina 6.

lei 25

Poate fi a ta pentru 126,67 lei/lună 
12 rate fără dobândă - click pentru mai multe detalii

*  Asamblare mobilier configurație cu 6 unități, 180 cm 
Verifică pe bricodepot.ro disponibilitatea serviciului în orașul tău. 23



Pendul sferă, aramiu/argintiu 
1 x (E27), IP20 
GoodHome Pocyon
5036581096830

Blat de lucru cu efect de bloc de lemn 
3000 x 620 x 38 mm 
Kabsa
3663602633952

Abajur de culoare arămie în formă 

de pendul. Utilizați unul singur 

deasupra mesei sau mai multe 

la rând deasupra barului la care 

serviți micul dejun.

Blat de lucru cu efect de lemn mat din gama 

Kabsa conceput pentru a fi funcțional și ușor 

de întreținut, completarea perfectă pentru 

orice ușă sau accesoriu GoodHome. 

1 2

 lei/buc. lei/buc.
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Chiuvetă inox reversibilă, 
77 x 51.1 cm, adâncime 23.6 cm 
GoodHome Romesco
3663602791942

Suport organizator de ustensile suspendat 
1204mm x 250mm 
GoodHome Datil
3663602633051

Un sistem inteligent și unic de chiuvetă, 

care sporește funcționalitatea atunci 

când spațiul este un lux în bucătăria ta. 

Accesoriile integrate îți dau o mână de 

ajutor când gătești.

Raftul individual de perete din gama 

Datil este o soluție excelentă dacă 

rămâi fără spațiu în dulap sau dacă 

pur și simplu vrei ca obiectele să nu 

stea înghesuite.

Stevia
Gri închis lucios 

3 4

Alege elementele

 lei/buc.  lei/buc.

25



26



Stevia
Crem lucios

Bucătăria Stevia e spațiul plăcut 

în care vrei să te retragi după o 

zi lungă și agitată. Finisajul lucios 

reflectă lumina prin toată încăperea 

în timp ce mânerele integrate 

creează un profil simplu și plăcut.

Alege dintr-o varietate de 
bucătării cu design modern și 
mai multe variante de culori 
pe care le poți întâlni doar la 
Brico. 

BUCATARIEMODULARA26

Montaj: 510 lei*

Configurație cu 6 unități, 180 cm. 
Pentru mai multe informații despre 
configurație consultați pagina 6.

lei 25

Poate fi a ta pentru 127,92 lei/lună 
12 rate fără dobândă - click pentru mai multe detalii

*  Asamblare mobilier configurație cu 6 unități, 180 cm 
Verifică pe bricodepot.ro disponibilitatea serviciului în orașul tău. 27



Chiuvetă cuarț compozit 
reversibilă, 77.3 x 51.6 cm 
Romesco
3663602791973

Baterie bucătărie 
bronz satinat 
Karuka
3663602481966

Cuarțul veritabil adăugat în timpul 
procesului de fabricație asigură 
durabilitatea chiuvetelor din compozit. 
Rezistă la temperaturi foarte ridicate și 
sunt extrem de rezistente la zgârieturi.

Capul de pulverizare cu dublă 
funcționalitate vă permite să selectați 
manual spray-ul sau jetul pentru facilitarea 
sarcinilor de zi cu zi.

1 2

 lei/buc. lei/buc.

1

2
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Blat de lucru laminat cu margini pătrate 
pal laminat, 300 x 62 cm x 3.8 mm 
GoodHome Kala
3663602636885

Lampă 
pentru dulap 
Caraway
5059340090801 

Blat de lucru cu efect de lemn mat 

din gama Kala conceput pentru a 

fi funcțional și ușor de întreținut, 

completarea perfectă pentru orice ușă 

sau accesoriu GoodHome.

Sistemul de iluminat integrat înlocuiește 

baza dulapului Caraway, oferind lumină 

atât în interior cât și sub dulap.

Stevia
Crem lucios  

3 4

Alege elementele

 lei/buc.  lei/buc.
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Stevia
Roșu/alb lucios 

Bucătăria Stevia e spațiul plăcut 

în care vrei să te retragi după o 

zi lungă și agitată. Finisajul lucios 

reflectă lumina prin toată încăperea 

în timp ce mânerele integrate 

creează un profil simplu și plăcut.

Vrei altă culoare? Ușile 
și blatul pot fi rapid 
schimbate

BUCATARIEMODULARA24

Montaj: 510 lei*

Configurație cu 6 unități, 180 cm. 
Pentru mai multe informații despre 
configurație consultați pagina 6.

lei 25

Poate fi a ta pentru 127,92 lei/lună 
12 rate fără dobândă - click pentru mai multe detalii

*  Asamblare mobilier configurație cu 6 unități, 180 cm 
Verifică pe bricodepot.ro disponibilitatea serviciului în orașul tău. 31
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Chia
Stejar deschis mat 

Aceste uși Chia cu efect de 

stejar deschis au căldura și 

caracterul stejarului autentic. 

Combini corpurile cum 
vrei tu și cum vrea forma 
bucătăriei tale

BUCATARIEMODULARA21

Montaj: 510 lei*

Configurație cu 6 unități, 180 cm. 
Pentru mai multe informații despre 
configurație consultați pagina 6.

lei 25

Poate fi a ta pentru 118,83 lei/lună 
12 rate fără dobândă - click pentru mai multe detalii

*  Asamblare mobilier configurație cu 6 unități, 180 cm 
Verifică pe bricodepot.ro disponibilitatea serviciului în orașul tău. 33
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Chia
Stejar gri mat 

Gama Chia cu efect de lemn 

aduce un plus de căldură 

bucătăriei. Concepută cu o 

structură asemănătoare stejarului, 

această versiune este o alegere 

contemporană dar primitoare, 

pentru o bucătărie modernă.

Ai găsit o bucătărie care îți 
place? Ia-o acasă. 

BUCATARIEMODULARA20

Montaj: 510 lei*

Configurație cu 6 unități, 180 cm. 
Pentru mai multe informații despre 
configurație consultați pagina 6.

lei 25

Poate fi a ta pentru 125,58 lei/lună 
12 rate fără dobândă - click pentru mai multe detalii

*  Asamblare mobilier configurație cu 6 unități, 180 cm 
Verifică pe bricodepot.ro disponibilitatea serviciului în orașul tău. 35
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Chia
Stejar închis mat

Schimbă perspectiva cu aceste 

uși Chia cu efect de fibră de 

lemn orizontală. Culoarea închisă 

va aduce căldură și delicatețe 

oricărui spațiu.

Cere consultanță în 
magazin dacă vrei să ai o 
bucătărie de vis. 

BUCATARIEMODULARA22

Montaj: 510 lei*

Configurație cu 6 unități, 180 cm. 
Pentru mai multe informații despre 
configurație consultați pagina 6.

lei 25

Poate fi a ta pentru 124,17 lei/lună 
12 rate fără dobândă - click pentru mai multe detalii

*  Asamblare mobilier configurație cu 6 unități, 180 cm 
Verifică pe bricodepot.ro disponibilitatea serviciului în orașul tău. 37
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Balsamita
Alb mat

Aceste uși albe Balsamita au un finisaj  

mat neted care creează un aspect elegant, 

uniform în orice lumină.  

Se vor potrivi perfect cu orice culoare.

Nu putem garanta că îți 
vor ieși toate rețetele, dar 
garantăm că 25 de ani vei 
avea o bucătărie unde să le tot 
încerci. 

BUCATARIEMODULARA18

Montaj: 510 lei*

Configurație cu 6 unități, 180 cm. 
Pentru mai multe informații despre 
configurație consultați pagina 6.

lei 25

Poate fi a ta pentru 125,92 lei/lună 
12 rate fără dobândă - click pentru mai multe detalii

*  Asamblare mobilier configurație cu 6 unități, 180 cm 
Verifică pe bricodepot.ro disponibilitatea serviciului în orașul tău. 39
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Balsamita
Gri mat

Gama Balsamita este perfectă pentru 

crearea unui spațiu aerisit, contemporan. 

Finisajul mat al acestor uși gri creează 

un aspect neted, uniform în orice lumină.

Cafeaua de dimineață, ora de 
teme, noile rețete de prăjituri, 
vizitele prietenilor  – nu se 
întâmplă toate în același timp, 
dar se întâmplă toate în același 
loc: în bucătărie. 

BUCATARIEMODULARA19

Montaj: 510 lei*

Configurație cu 6 unități, 180 cm. 
Pentru mai multe informații despre 
configurație consultați pagina 6.

lei 25

Poate fi a ta pentru 122,25 lei/lună 
12 rate fără dobândă - click pentru mai multe detalii

*  Asamblare mobilier configurație cu 6 unități, 180 cm 
Verifică pe bricodepot.ro disponibilitatea serviciului în orașul tău. 41



42



Verbena
Cașmir mat

Chiar dacă locuința ta nu este în stilul 

tradițional, bucătăria poate aduce un 

plus de caracter și căldură cu lemnul 

autentic din gama Verbena. 

Realizat din lemn masiv pentru 

extra rezistență, acest model este 

vopsit într-o nuanță de cașmir 

naturală caldă.

Același design, aceleași 
produse, inovație Kingfisher 
pentru România, Marea 
Britanie, Franța și Polonia

BUCATARIEMODULARA37

Montaj: 510 lei*

Configurație cu 6 unități, 180 cm. 
Pentru mai multe informații despre 
configurație consultați pagina 6.

lei 25

Poate fi a ta pentru 189,50 lei/lună 
12 rate fără dobândă - click pentru mai multe detalii

*  Asamblare mobilier configurație cu 6 unități, 180 cm 
Verifică pe bricodepot.ro disponibilitatea serviciului în orașul tău. 43



44



Verbena
Stejar natur

Aceste uși Verbena au un cadru solid 

de stejar cu un panou central din 

furnir de stejar. Nuanțele naturale 

și stilul clasic vor adăuga căldură și 

farmec bucătăriei.

Tu alegi modelul, noi te ajutam 
cu planul. Hai în magazin.

BUCATARIEMODULARA38

Montaj: 510 lei*

Configurație cu 6 unități, 180 cm. 
Pentru mai multe informații despre 
configurație consultați pagina 6.

lei 25

Poate fi a ta pentru 189,50 lei/lună 
12 rate fără dobândă - click pentru mai multe detalii

*  Asamblare mobilier configurație cu 6 unități, 180 cm 
Verifică pe bricodepot.ro disponibilitatea serviciului în orașul tău. 45



1

Pentru gama 
completă vizitați

Verbena
Stejar natural 

1  I  Insule de bucătărie

Construiește un punct central în 

bucătăria ta, un loc unde să stați cu 

toții, să vă bucurați de mâncare și să 

vă relaxați. Insulele sunt o modalitate 

excelentă de a extinde orice bucătărie. 

2  I  Electrocasnice incorporabile 

Instalate fie în dulapul de bucătărie fie sub 

o suprafață de lucru și complet ascunse 

în spatele unei uși cu balamale pentru a se 

integra perfect în bucătăria ta. 

3  I  Personalizare

Reutilizarea bucăți de lemn rămase de la 

tăiere pentru rafturi poate fi o modalitate 

eficientă de a evita risipa.

Alege modelul 
și noi îți proiectăm gratuit bucătăria 

în magazin
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Fotografii cu titlu de prezentare. 

Unele produse nu se regăsesc în toate magazinele 47
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Artemisia
Alb mat

Pentru un aspect curat, clasic, care nu va 

fi demodat niciodată, bucătăria noastră 

Artemisia alb mat este o alegere ideală. 

Design personalizat la 
costuri mai mici decât 
pentru o bucătărie făcută 
la comandă

BUCATARIEMODULARA29

Montaj: 510 lei*

Configurație cu 6 unități, 180 cm. 
Pentru mai multe informații despre 
configurație consultați pagina 6.

lei 25

Poate fi a ta pentru 129,75 lei/lună 
12 rate fără dobândă - click pentru mai multe detalii

*  Asamblare mobilier configurație cu 6 unități, 180 cm 
Verifică pe bricodepot.ro disponibilitatea serviciului în orașul tău. 49
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Artemisia
Albastru închis mat

Gama Artemisia are un finisaj mat modern, 

astfel încât își va menține același aspect 

uniform din orice unghi.  

Nuanța de albastru nocturn arată 

minunat atât în bucătăriile extinse,  

cât și în cele compacte.

Nu putem garanta că îți 
vor ieși toate rețetele, dar 
garantăm că 25 de ani vei 
avea o bucătărie unde să le tot 
încerci. 

BUCATARIEMODULARA28

Montaj: 510 lei*

Configurație cu 6 unități, 180 cm. 
Pentru mai multe informații despre 
configurație consultați pagina 6.

lei 25

Poate fi a ta pentru 142,50 lei/lună 
12 rate fără dobândă - click pentru mai multe detalii

*  Asamblare mobilier configurație cu 6 unități, 180 cm 
Verifică pe bricodepot.ro disponibilitatea serviciului în orașul tău. 51
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Pentru gama 
completă vizitați

Artemisia
Albastru închis mat 

1  I  Fiți organizat

Soluțiile de depozitare interne sunt 

concepute pentru a te ajuta să ajungi 

ușor în zonele greu accesibile. 

2  I  Extragere inteligentă

Nu ai spațiu suficient pentru o hotă?  

De ce nu încerci o plită cu extragere 

integrată? E o soluție utilă și dacă vrei  

să pui o plită pe o insulă de bucătărie.

3  I  Insule cu multiple utilizări

Nu sunt doar o masă sau o soluție 

în plus de depozitare, sunt un suport 

excelent pentru cuptor sau orice alte 

electrocasnice. 

TRANSPORT GRATUIT 
vezi detalii aici.
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Artemisia
Grafit mat

Această bucătărie Artemisia 

are uși într-o nuanță elegantă de grafit mat.

Sisteme ergonomice ca 
să folosești eficient spațiul 
din bucătărie

BUCATARIEMODULARA27

Montaj: 510 lei*

Configurație cu 6 unități, 180 cm. 
Pentru mai multe informații despre 
configurație consultați pagina 6.

lei 25

Poate fi a ta pentru 142,42 lei/lună 
12 rate fără dobândă - click pentru mai multe detalii

*  Asamblare mobilier configurație cu 6 unități, 180 cm 
Verifică pe bricodepot.ro disponibilitatea serviciului în orașul tău. 55



Baterie de bucătari 
corp alamă, finisaj cromat 
Katiki
3663602929994

Chiuvetă cuarț compozit, reversibilă 
1.5 cuve, 90 x 50, adâncime 20.2 cm 
Cooke & Lewis
3663602900931

1 2

Combinând elementele tradiționale cu 

funcționalitatea modernă și finisajul de 

nichel periat, această baterie este ideală 

pentru cei în căutarea unui stil deosebit 

pentru bucătăria lor.

Chiuvetă din granit cu aspect foarte neted, 

în stilul bucătăriilor tradiţionale. Suprafaţa 

este mai dură decât granitul natural, fiind 

astfel foarte rezistentă.

 lei/buc. lei/buc.

1

2
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 lei/m2

 lei/cutie

3 4
Gresie de interior, gri, porțelanată, 
45 x 45 cm x 8 mm, pătrată 
Colours Concrete
3663602675952

Plăcile sunt finisate prin smălţuire şi sunt mai 

rezistente la pete şi daune cauzate de apă. O 

opţiune de podea durabilă pentru casă.

Mâner cu efect  
de nichel periat 
Set 2 mânere Sena
5059340048765

Mânerele tip cupă cu efect de nichel 

argintiu din gama Kena au fost 

concepute pentru a completa orice 

dulap de bucătărie.

Artemisia
Grafit mat 

Alege elementele

 lei/buc.
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Alpinia
Alb mat

O alegere versatilă pentru spațiile mici 

și luminoase, ușile Alpinia alb mat 

au un model nut și feder pentru un 

efect rustic subtil.

Cere consultanță în 
magazin dacă vrei să ai o 
bucătărie de vis. 

BUCATARIEMODULARA30

Montaj: 510 lei*

Configurație cu 6 unități, 180 cm. 
Pentru mai multe informații despre 
configurație consultați pagina 6.

lei 25

Poate fi a ta pentru 139,42 lei/lună 
12 rate fără dobândă - click pentru mai multe detalii

*  Asamblare mobilier configurație cu 6 unități, 180 cm 
Verifică pe bricodepot.ro disponibilitatea serviciului în orașul tău. 59
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Alpinia
Ivoriu mat

Nuanța caldă a ușilor Alpinia 

va da o notă ușoară și aerisită 

spațiului din bucătăria ta.

Sisteme ergonomice ca 
să folosești eficient spațiul 
din bucătărie

BUCATARIEMODULARA31

Montaj: 510 lei*

Configurație cu 6 unități, 180 cm. 
Pentru mai multe informații despre 
configurație consultați pagina 6.

lei 25

Poate fi a ta pentru 141,83 lei/lună 
12 rate fără dobândă - click pentru mai multe detalii

*  Asamblare mobilier configurație cu 6 unități, 180 cm 
Verifică pe bricodepot.ro disponibilitatea serviciului în orașul tău. 61
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Alpinia
Gri mat

Gama Alpinia în stil shaker combină 

tonurile neutre cu un efect de lemn, 

adăugând textură și câștigând o 

senzație de spațiu.

Ai găsit o bucătărie care îți 
place? Ia-o acasă. 

BUCATARIEMODULARA33

Montaj: 510 lei*

Configurație cu 6 unități, 180 cm. 
Pentru mai multe informații despre 
configurație consultați pagina 6.

lei 25

Poate fi a ta pentru 142,17 lei/lună 
12 rate fără dobândă - click pentru mai multe detalii

*  Asamblare mobilier configurație cu 6 unități, 180 cm 
Verifică pe bricodepot.ro disponibilitatea serviciului în orașul tău. 63



 lei/m2

 lei/cutie

Faianță interior, alb, 20 x 10 cm x 7.5 mm 
dreptunghiulară 
GoodHome Trentie
3663602848561

Chiuvetă compactă din oțel inoxidabil 
Sagan 
Cooke & Lewis

3663602901112

Plăci ceramice de faianță cu 

o suprafață lucioasă de înaltă 

calitate, oferind un finisaj modern 

și elegant încăperii.

O achiziție esențială pentru bucătărie 

chiar dacă spațiul e micuț. Are 1 chiuvetă,  

un scurgător mic reversibil și gaură în 

care poți monta bateria pe care o alegi.

1 2

 lei/buc.
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Blat de lucru Carnival 
3000 x 620 x 38 mm 
GoodHome Kala
3663602634331

Mâner arcuit pătrat 
set 2 buc. 
GoodHome Murri
3663602644026

Blat de lucru cu efect de piatră din gama 

Kala. Completarea perfectă pentru ușile și 

accesoriile GoodHome. 

Ușor de întreținut. Curățați pur și simplu 

suprafața cu un detergent delicat și o cârpă 

umedă.

Mânere arcuite pătrate cu efect de cositor 

argintiu concepute pentru a completa 

orice dulap de bucătărie.  

Dau o notă tradițională bucătăriei tale.

Alpinia
Gri mat  

3 4

Alege elementele

 lei/buc.  lei/buc.
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Alpinia
Stejar deschis mat

Garantată să dea o notă caldă 

și primitoare, bucătăria Alpinia are 

un finisaj clasic cu efect de stejar.

Tu alegi modelul, noi te ajutam 
cu planul. Hai în magazin.

BUCATARIEMODULARA32

Montaj: 510 lei*

Configurație cu 6 unități, 180 cm. 
Pentru mai multe informații despre 
configurație consultați pagina 6.

lei 25

Poate fi a ta pentru 141.83 lei/lună 
12 rate fără dobândă - click pentru mai multe detalii

*  Asamblare mobilier configurație cu 6 unități, 180 cm 
Verifică pe bricodepot.ro disponibilitatea serviciului în orașul tău. 67



Aranjează și 
reîmprospătează
Un nou proiect este un motiv excelent 

pentru a face puțină ordine - cutiile de 

depozitare sunt foarte utile pentru a 

menține lucrurile organizate în timpul 

procesului. Începe prin a îndepărta 

vechile unități, deconectează alimentarea 

cu energie și apă și zugrăvește sau 

împrospătează pereții și tavanul.  

Dacă schimbi pardoseala, merită să faci 

asta înainte să montezi noua bucătărie. 

Acoperă căile de acces și electrocasnicele 

existente cu folie protectoare pentru a ține 

murdăria departe de ele. Acum ești gata să 

montezi dulapurile.

2Vizualizează 
și planifică
Înainte să îți alegi bucătăria e o idee 

bună să îți imaginezi cum urmează să 

o folosești. Vrei un spațiu în care să-ți 

începi ziua alături de toată familia 

sau un loc în care să petreci până 

noaptea târziu?

Nu uita să iei în considerare și 

electrocasnicele. Bucătăriile sunt 

unele dintre cele mai mari 

consumatoare de apă și energie din 

casă, așa că orientează-te spre cele 

eficiente pentru a economisi bani și 

pentru a proteja planeta. 

După ce ți-ai imaginat noua bucătărie 

și ai măsurat spațiul pe care îl ai la 

dispoziție, te așteptăm la Brico să discuți 

cu unul dintre consultanții noștri.

1

Acum e momentul să analizezi 
lucrurile de care ai nevoie, de la 
electrocasnicele care îți vor face 
viața mai ușoară până la spațiul 
de depozitare de care ai nevoie.  
Vezi mai jos pașii prin care e bine 
să treci când regândești bucătăria.

Pregătește și 
planifică spațiul
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Iluminează și 
accentuează
Când alegi unde pui lumina, ia în 

considerare instalarea unui sistem flexibil, 

astfel încât să poți regla independent 

zonele din bucătăria ta. Pentru a crea un 

aspect curat și minimalist, alege spoturi 

încastrate.

Blaturile de lucru iluminate sunt excelente 

pentru gătit. Tuburile liniare pot face o 

diferență vizibilă - optați pentru becuri 

LED care ating imediat luminozitatea 

maximă, sunt eficiente din punct de 

vedere energetic și rentabile.

Lămpile suspendate deasupra meselor,  

a barurilor pentru micul dejun și a insulelor 

sunt soluția excelentă pentru a pune 

într-o lumină bună reuniunile cu toată 

familia sau cinele romantice în doi. 

3

Sfat
Menține blaturile de lucru 

ca noi tratând în mod 

regulat suprafețele din 

lemn masiv cu ulei 

(de trei până la patru ori  

pe an) și reetanșează 

blaturile de lucru din granit 

o dată la cinci ani.
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bricodepot.ro

It’s good to be home

Accesul în magazin este liber, fără legitimație • Fotografiile nu creează obligații contractuale • Ofertă 

valabilă în limita stocului disponibil • Nu ne asumăm responsabilitatea pentru greșelile de tipar • Garanțiile 

pentru  produse se acordă numai în condițiile specificate pe certificatele de garanție ale produselor, pe 

care le obțineți de la serviciul post-vânzare direct din magazin • Prețurile conțin TVA • Anumite produse nu 

sunt diponibile în toate magazinele. Verifică disponibilitatea și prețul pe www.bricodepot.ro 


