


Formfantasia to system mebli projektowanych na wymiar, 
łączących ze sobą różne funkcje, np. ażurowych regałów z 
szafami i toaletką lub garderoby z miejscem do pracy. 

Formfantasia umożliwia zabudowę m.in. szafy, wnęki, 
garderoby, przedpokoju, regału w pokoju dziennym, 
przepierzenia i podziału według indywidualnego 
uznania.

Tym, co odróżnia Formfantasię od innych mebli jest niczym nie 
skrępowany mariaż funkcjonalności i estetyki.

Chcesz dodać do swojej szafy regał na książki, a w 
przedpokój wkomponować miejsce do ubierania butów? 
Marzysz o toaletce w sypialni? Potrzebujesz oddzielić miejsce 
do wypoczynku od miejsca do pracy?

Dzięki Formfantasii uzyskasz efekt indywidualnego mebla ze 
znacząco większą funkcjonalnością na tej samej przestrzeni 
wraz ze wszystkimi zaletami zabudowy systemowej.

Co to jest Formfantasia?



Jakie są zalety systemu 
Formfantasia?

Konstrukcja aluminiowa z profilu 25x25 mm malowana na 
dowolny RAL

Dowolny dekor płyty meblowej lub inny materiał wg. 
indywidualnego uznania: lakierowany MDF, drewno lub 
poziome/pionowe podświetlenia LED

Meble pod wymiar

Bez spawania - konstrukcja aluminiowa skręcana na miejscu, 
bez ograniczeń wymiarowych

Gotowe moduły wolnostojące lub nadające się do połączenia 
z pozostałą zabudową taką, jak np. toaletka, miejsce do pracy 
lub siedzisko

Szybki i dokładny montaż: laserowo wycinane profile 
gwarantują idealną dokładność

Oszczędność Twojego czasu: nie musisz przygotowywać 
rysunków technicznych, wystarczy wybrać moduły lub 
naszkicować ich układ, a my zajmiemy się resztą



 

Formfantasia jest połączeniem skrzyń z płyty meblowej 
wraz konstrukcją aluminiową z profilu 25x25 mm. System 
dedykowany jest do płyt o grubości 18 mm. 

Podstawowa głębokość szafy to 60 cm, regału 40 
cm. Wysokość cokołu to 8 cm. Możliwa jest dowolna 
modyfikacja wymiarów i rozstawu półek.

Konstrukcja aluminiowa może być ażurowa lub 
wypełniona płytami w dowolnym stopniu. Może także 
łączyć się ze skrzynią szafy, komody (o dowolnej 
wysokości) lub otaczać ją z góry lub od dołu.

Belki poziome regału aluminiowego mogą znajdować się 
na tym samym lub różnym poziomie, co dotyczy także 
szerokości samych modułów. Dodatkową możliwością jest 
zastosowanie kubików do wypełnienia regałów.

Podświetlenie LED jest montowane w wyfrezowanej płycie 
pionowo lub poziomo. 

Jakie możliwości daje 
system Formfantasia?



 

01. Szafy
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• Możliwość budowy z samej płyty meblowej, z 
drzwiami otwieranymi lub przesuwnymi

• -Możliwość  połączenia z modułem regałów w 
różnych proporcjach

• Osadzenie opcjonalne: na cokole 80 mm lub 
bezpośrednio na podłodze

• Możliwość wypełnienia szkieletu z aluminium 
ściankami z płyty meblowej



 

02. Garderoby
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• Zestaw komód o głębokości 400-600 mm i nadstawek 
z regałów aluminiowych o głębokości 400-600 mm

• Możliwość regularnego lub asymetrycznego układu 
półek

• Możliwość różnych szerokości półek w zakresie 300-
1000 mm

Formfantasia to meble dedykowane. 
Wymiary pokazane są tylko punktem 

wyjścia do twojego projektu.



 

03. Regały
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• Układ z aluminiowej ramy z profilu 25x25 mm o 
standardowym rozstawie półki do 100 cm

• Możliwość osadzenia na cokole z płyty lub 
bezpośrednio na podłodze

• Możliwość dowolnego rozstawu półek
• Dowolna szerokość 
• Maksymalna wysokość profilu bez łączników 450 cm
• Możliwość zastosowania kubików/skrzynek z płyty 

meblowej o wymiarach dostosowanych do regału

Formfantasia to meble dedykowane. 
Wymiary pokazane są tylko punktem 

wyjścia do twojego projektu.



 

04. Moduły

głębokość 400-600500-1000

75
0

40
0

13
50

• Układ gotowych elementów pełniących określone 
funkcje: siedziska, toaletki lub miejsca do pracy

• Możliwość wbudowania oświetlenia LED

Toaletka 
z owalnym 

lustrem

Toaletka 
z ogrągłym 

lustrem

Miejsce do 
pracy z półką i 
oświetleniem

Siedzisko 
z szufladami 

na buty

Formfantasia to meble dedykowane. 
Wymiary pokazane są tylko punktem 

wyjścia do twojego projektu.















 

T: 666 012 552 
E: hello@formfantasia.com

www.formfantasia.com

Dziękujemy za zainteresowanie 
i zapraszamy do kontaktu


