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Kuchyně není jen poezie
Slavný německý šéfkuchař Heinz Beck řekl: 
„Kuchyně není jen jídlo, kuchyně je mnohem, 
mnohem více. Kuchyně je poezie!“ Tak by se 
dalo přistupovat i k vybavení této nejdůležitější 
části interiéru, ale s dovětkem, že kuchyně je 
ještě více než poezie, kuchyně je také věda!
U tohoto místa totiž nezáleží jen na vzhledu. Je 
to prostor, kde se pracuje, a proto musí být nejen 

krásný, ale také plně funkční, praktický a měl by 
co nejvíce usnadňovat každodenní činnosti, jako 
je příprava jídla, stolování a následný úklid. 
Věnujte této části svého domova maximální 
pozornost. Jde nejen o investici, ale i o váš čas, 
který zde při vaření strávíte a který můžete vhod-
nou sestavou ušetřit.
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Tři základní body 
od designérky

Prvním z nich je funkčnost, praktická stránka a ergonomie. Je třeba mít propracovanou dispozici (tedy 
půdorys), a to jak samotné linky, tak i celé místnosti. Tak zjistíte, zda bude interiér jako celek fungovat. 
Dále je třeba pečlivě vybrat kování, aby vše fungovalo při samotném vaření bez jakékoli kolize. 

Při návrhu každé nové kuchyně je třeba 
soustředit se na tři základní body .
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2

3
O ergonomii 
a kování se 
více dozvíte 
na stránkách 
výrobců 
kování:

Druhým bodem je vzhled a estetika, což 
znamená nejen výběr všech materiálů 
a jejich vzájemné sladění, ale také celkový 
vzhled sestavy a propojení s ostatním vyba-
vením. Neberte kuchyňskou linku jako jeden 
celek, berte ji jako součást celého prostoru 
a slaďte ji s ostatním nábytkem. 

Třetí a poslední skupinu tvoří doplňky, 
spotřebiče a detaily. Při objednání je nutné 
odpovědět na mnoho otázek od typu 
dřezu, baterie až po výběr úchytky či nábyt-
kové hrany. Každý detail je důležitý, každý 
ovlivňuje celou sestavu. Detail totiž tvoří 
celek a vy přeci chcete novou úžasnou 
kuchyni od A do Z.

Dynamic Space

Intelligent kitchen Clever Storage
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Navrhněte  
dokonalou kuchyni 
a nedělejte chyby!
Perfektně navrhnout kuchyni do detailu vyžaduje znalosti a zkušenosti . 
Zda kuchyni nenavrhoval specialista, lze poznat z často opakovaných 
chyb, kterých je třeba se vyvarovat . Jaké to jsou?
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1. Varné centrum je hned vedle dřezu.
A mezi těmito hlavními body v kuchyni 
chybí odkládací plocha. Správně by 
v těchto místech měla být hlavní pracovní 
– přípravná plocha.

2. Horní dvířka mají otevírání na panty 
a jsou příliš široká. 

Tato volba působí pohledově sice čistě 
a celistvě, nicméně je velice nepraktická. 
Dvířka při otevření příliš zasahují do prostoru 
a hrozí časté úrazy.

3. Mikrovlnná trouba je příliš vysoko.
To se často stává v případě, když je pečicí 
trouba umístěna ve zvýšené poloze a nad 
ni se dává ještě mikrovlnka. Jestliže spodní 
hrana trouby je zarovnána s pracovní des-
kou, výška mikrovlnky nad ní je již pro řadu 
uživatelů v nekomfortní, někdy až v nebez-
pečné poloze. 

4. Myčka je v kolizi s ostatními dvířky.
V případě, že je myčka umístěna v rohu se-
stavy, nelze současně vyndávat čisté nádobí 
a rovnou je ukládat, protože se nedají druhá 
dvířka otevřít. Může dojít i k situaci, že není 
možné při otevření myčky ukládat nádobí 
ani do horních skříněk, protože vyklopená 
dvířka myčky zabírají potřebný prostor. 

5. Špatná ergonomie celkové dispozice.
V tomto případě jde o celkově nevhodnou 
sestavu, která nerespektuje zásady pracov-
ního trojúhelníku, jehož vrcholy tvoří dřez, 
varná deska a ukládání potravin. Celkový 
obvod trojúhelníku by neměl přesáhnout 
8 metrů a jedno rameno by mělo mít ideálně 
rozměr 1,2 až 2,7 metru.

Tím časté chybování nekončí. Do seznamu lze dále přidat nedostatečné osvětlení pracovní 
desky, což se často stává nad dřezem, který je umístěný u okna. Dále sem můžeme zařadit 
nedostatek elektrických zásuvek potřebných pro drobné kuchyňské spotřebiče. Velkou 
chybou je také použití nevhodných materiálů, které jsou špatně čistitelné a náchylné 
k zašpinění. Určitě je třeba se detailně zamyslet nad využitím rohů a vyhnout se raději rohovým 
dřezům, protože dolní skříňku pak nelze dostatečně efektivně využít. Za chybu lze považovat 
také dispozici, která se dogmaticky řídí původními vývody, nebo umístění ostrůvku, který se 
do kompletně zařízené místnosti nakonec ani nevejde.

Na závěr je třeba dodat, že vzhled – tedy výběr barev, materiálů a jejich kombinace - nelze 
považovat „téměř“ nikdy za chybný. Důležité je, zda se uživateli výběr na hotové lince líbí, či 
nikoliv. Každý máme jiný vkus, jiné představy a každý vnímáme barvy a dekory jinak. Jen je 
třeba se pečlivě rozmyslet a raději vybírat z velkých vzorků, které představu přiblíží, a dát si 
předem všechny použité materiály k sobě dohromady nejlépe na denní světlo.
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Horní skříňky
U horních skříněk je třeba vyřešit dva základní 
body . Prvním z nich je, jak se budou skříňky 
otevírat, a druhým, jak je bezpečně zavěsit .

Korpusy: 
396060 | PerfectSense MDF U999 PM/

ST9 Černá 2 800/2 070/18

Dvířka: 
396054 | Egger PerfectSense MDF 

W1100 PM/ST9 Alpská bílá 
2 800/2 070/18

Pracovní deska: 
400566 | KD-IN W1101 ST76 Solid alpská 

bílá BJ BCS 4 100/650/12
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389923 | Rám YouK 30 x 200 x 668 mm černá 
389924 | Rám YouK 30 x 200 x 905 mm černá 
389925 | Rám YouK 30 x 320 x 550 mm černá 
389926 | Rám YouK 30 x 320 x 905 mm černá 
389927 | Rám YouK 30 x 320 x 1 500 mm černá 
389928 | Rám YouK 30 x 320 x 2 210 mm černá 
389929 | Nožka YouK s rektifikací 

20 x 20 x 100 mm černá 

Dobře lze využít řadu ocelových rámů YouK. 
V nabídce jsou v šesti rozměrových varian-
tách, takže je lze aplikovat i do jiných prostor 
- např. do koupelen či do pracovny.

Horní skříňky lze nahradit otevřenými policemi. 
Často se řeší pomocí kovové konstrukce, kterou 
lze skládat jako stavebnici na sebe i vedle sebe. 

357807 | Police QB it 600/250/350 černá - jednopolice
357959 | Police QB it RÁM 350/250 černá
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Pevné a bezpečné zavěšení
Závěsné kování na horní skříňky není sice většinou vidět, ale o to 
je důležitější . Musí být maximálně spolehlivé s vysokou nosností, 
aby uneslo váhu skříňky včetně plánovaného obsahu a rezervy .
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Speciální hmoždinky použitelné do pórobetonu, sádrových desek a jiných 
lepených materiálů.

229047 | Hmoždinka do pórobetonu GBH 10 x 55 mm

Toto kování skryté za záda skříňky se snadno montuje pomocí vrutů. Není 
potřebná žádná speciální úprava boků skříňky. Umožňuje nastavení na výš-
ku, do stran i přitažení skříňky ke stěně. Důležitou součástí je pojistka proti 
nechtěnému vysazení skříněk ze závěsné lišty a jejich pádu. 

361269 | Libra H1 rektifikační kování sada

Tenký model klasického závěsného rektifikačního kování je ve skříňce 
nenápadný, nezabere moc místa, dovoluje nastavení ve 3 směrech a stále 
má nosnost 150 kg/pár.

404459 | Rektifikační kování kovové s bílými krytkami

Pevné ukotvení je základem bezpečného zavěšení horních skříněk. 
Hmoždinky TXPP jsou univerzální, vhodné do pevných i dutých materiálů.

229050 | Hmoždinka univerzální TXPP 10 x 50 mm

Krása dřeva je nezaměnitelná. Zpracování dýhy při 
tvorbě nábytku je však složitý proces a ne každý výrobce 
na něj má odpovídající vybavení a prostory. Řešení tu je. 
Dýhované desky Shinnoki s již hotovu povrchovou úpra-
vou se zpracovávají stejně snadno jako laminodesky.

216956 | SHINNOKI Ivory Oak A/- 2 790/1 240/19
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Otevírání pomocí závěsů
Nejstarší způsob otevírání skříněk používaný několik století .

Nevýhody:

 Dvířka při otevření výrazně zasahují 
do prostoru a nemohou zůstat otevřená 
po celou dobu pohybu v kuchyni, protože 
hrozí úraz hlavy

 Při otevírání je třeba ustoupit od skříňky

Výhody:

 Finančně dostupné

 Lze použít tlumené zavírání, bezúchytkové 
otevírání nebo jejich kombinace

 Výška dvířek není omezená

 Kování nezabírá příliš prostoru a je málo viditelné 
(závěs k zafrézování)

 Jednoduchá montáž i snadná servisní obsluha 
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Bezúchytkové otevírání je u horních skříněk stále populární,  
Hettich to umí vyřešit i s tlumeným zavřením. 

104717 | Sensys 8645i 110° TH52, naložený, SiSy
106406 | Podložka 8099 s excentrem D=0
362356 | Push to Open Silent pro závěsy (elektrický), bílý

NOVINKA

Závěsy z nerezové oceli vydrží i opravdu extrémní vlhkostní podmínky a splňují 
přísné podmínky profesionální gastronomie. 

405459 | STRONG sada nerez závěs nalož. s tlumením 110° s 3D podložkou a krytkami, klip
350827 | STRONG plus závěs naložený s tlumením, s excentrem, klipový
315856 | STRONG plus podložka H0 s excentrem, klipová, na vrut

NOVINKA

Závěs, který nijak nezasahuje do vnitřního prostoru skříňky, je ukryt ve dvíř-
kách a v bočnici. Je to velmi elegantní řešení pro každou kuchyni. 

403126 | Závěs zafrézovaný, černý bez pružiny
399710 | Mechanismus pro bezúchytkové otevírání dvířek s magnetem k zavrtání šedý

NOVINKA

Kuchyně s rámovými dvířky lze skvěle 
doplnit praktickými úchytkami. Na světlých 
materiálech vyniknou trendové černé typy. 
Lze kombinovat i s knopkami.

400314 | TULIP Úchytka Menfi 160 černá matná
400316 | TULIP Knop Menfi černá matná

Úchytky jsou opět trendy, a to hlavně ty 
výrazné. Stylové kuchyně lze doplnit také 
porcelánovými knopkami.

288810 | Tulip knop Margarita  
starocín/porcelán/motiv
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Výhody:

 Dvířka se vyklápějí nahoru a nepřekážejí 
v prostoru kuchyně

 Dvířka mohou zůstat otevřená po celou dobu 
pohybu v kuchyni

 Lze použít tlumené zavírání, bezúchytkové otevírání 
nebo jejich kombinace

 Je možné polohovat pozici při otevření dvířek

Nevýhody:

 Osoby menšího vzrůstu mohou mít problém se 
zavřením dvířek (závisí na samotné výšce skříňky)

 Pro uživatele je složitější servisní obsluha 
(výměna, nastavení)

 Při otevírání je někdy třeba ustoupit od skříňky

 Některé modely jsou finančně náročnější

Otevírání pomocí výklopů
V současnosti nejpopulárnější způsob otevírání horních skříněk .
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Opravdu rafinované je kombinovat výklopné kování Aventos (Blum) se 
systémem Servo Drive, kde pomocí tlačítka na korpusu uzavřete dvířka. 
Skříňku tak uzavře každý bez rozdílu výšky postavy. 

378190 | BLUM 22K2510 Aventos HK top střední s předmontovanými eurošrouby
347838 | BLUM 23K8000 krytky HK Top pro S-D tmavě kovově šedé
23789 | BLUM 20S42E1 čelní příchyt HS, HK top, HL Expando
347839 | BLUM 23KA000 Aventos Servo-drive pro HK top
99108 | BLUM Z10M200E napájecí kabel 2 m Servodrive
129576 | BLUM Z10NE030E trafo Servodrive 24 W

NOVINKA

Do horních bílých skříněk se perfektně hodí bílé 
výklopy, které opticky splynou s korpusem. 

410626 | FREEspace Tlumený bílý

Hledáte nenápadnou variantu? Sáhněte po tenké klopně, 
která je velmi decentní a nepřekáží.  

282477 | IF K12 355 Plynokapalinová vzpěra 110N automatická
361121 | IF K12 příchyt na korpus průměr 15 mm
361122 | IF K12 příchyt na dveře průměr 15 mm

iMove udělá horní skříňky dostupnější pro všechny  
bez ohledu na výšku nebo omezení pohybu.

315041 | KES 021712 iMove set s dvěma policemi 600 mm antracit



18 |  

Otevírání pomocí posuvných 
nebo skládaných dvířek

Nevýhody:

 Vždy je část skříňky zavřená  
(posuvná dvířka)

 Pro uživatele je složitější servisní obsluha 
(výměna, nastavení)

Výhody:

 Dvířka při otevírání nezasahují 
do prostoru kuchyně (posuvná)

 Dvířka lze mít otevřená po celou 
dobu pohybu v kuchyni

 Při otevírání není třeba ustoupit od skříňky

V tomto případě hovoříme o zajímavé alternativě s mnoha výhodami .
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Vybrali jsme jednoho zástupce z celé řady kování WingLine 
pro lomená dvířka. WingLine S je určen pro menší dvířka, 
třeba právě v horních skříňkách, WingLine L si pak poradí 
i s velkou šatní skříní. 

409269 | WingLine L/S mechanismus Push to move  
pro středně těžké dveře bílý levý

409313 | WingLine S vodicí profil 1 200 mm bílý
409245 | WingLine L skládací závěsy 2 ks k našroubování
409310 | WingLine S tlumič dorazu bílý
409303 | WingLine S Push to move šedý levý

Příklad sestavy osvětlení kuchyně - umístěno  
pod horními skříňkami, délka kolem 2,5 m.  

233553 | LED profil Groove stříbrný 3 m
233554 | Krytka profilu mléčná
130656 | Koncovky profilu Groove šedé

307998 | DTDL H1176 ST37 Dub Halifax bílý 
2 800/2 070/18,6

Speciální materiál RAUVISIO CRYSTAL SLIM od firmy Rehau 
dokonale imituje sklo, lépe se zpracovává a je bezpečnější 
i v tak malé tloušťce, jako jsou 4 mm.

299666 | RC SLIM 1687L Sabbia HG 2 800/1 300/4

Kování pro posuvná dvířka SlideLine M můžete využít v mezi-
prostoru mezi horními a spodními skříňkami k zakrytí zavěše-
ného kuchyňského náčiní.

235675 | HETTICH 9156338 SlideLine M pro 1 dveře s tlumením
328948 | HETTICH 9227183 SlideLine M 2-dráhový vodící profil/2500 mm
299854 | HETTICH 9209279 SlideLine M krycí profil 18/2 500 mm černý
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Potravinová skříň
Ukládání potravin patří mezi základní funkce kuchyňské sestavy . Nejčastěji se 
potraviny uskladňují v potravinové skříni, která může být různě vysoká i široká 
dle potřeb uživatele a možností prostoru . Tyto skříně se pak vybavují speciálním 
rámem s výsuvnými policemi nebo jednotlivými výsuvy . Klasické police nejsou 
vhodné kvůli špatné přehlednosti .

• Nejvyšší zásuvku je vhodné umístit tak, aby 
do ní uživatel pohodlně viděl. Doporučuje se 
výška 140 cm. Do vyšších pozic lze dát klasic-
ké pevné police.

• V případě, že je skříň široká do 40 cm, je lepší 
volit drátěný program, který efektivněji využije 
prostor skříňky a kování neubere tolik místa. 

• Do širokých skříní je vhodnější zvolit kvůli 
celkové hmotnosti jednotlivé výsuvy.

• Protože je velká část obalů potravin 
značena z boku, je praktičtější bok 
výsuvu vyřešit pouze s relingem nebo se 
skleněnou bočnicí.

• Pozor na sypké potraviny (mouka, rýže) 
- v případě, že máte drátěnou skříň, 
zajistěte, aby se vám nemohly rozsypat 
po celé skříni.

Rady při řešení potravinové skříně:
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NOVINKA

Trendové kuchyně mají často skříňky až 
do stropu, čímž se využívá úložný prostor 
na maximum. Díky šikovnému řešení 
Space Step se pohodlně dostanete výš, 
a navíc můžete do schůdku ukládat méně 
používané kuchyňské předměty. 

389311 | Z95.4600 sada Space Step 460 mm, 
Orion šedá

389312 | Z95Q1040A příčný nosník k sadě Space Step 
Orion šedá

NOVINKA

406533 | DTDL SMart C007 Ski CLUB 
3 050/2 070/19,8 

Značka Kesseböhmer se zaměřuje na výrobu 
vnitřních mechanismů pro kuchyňský nábytek, 
například výsuvných systémů pro potravinové 
skříně. Díky vysunutí před skříňku jsou uložené 
potraviny výborně dostupné (ilustrační foto).

179600 | Convoy Lavido rám 1 600-1 700 mm
179607 | Convoy Lavido výsuv
179613 | Convoy Lavido koše 500 mm (5)

NOVINKA

K výrazné struktuře dřeva se hodí trendové 
úchytky v tmavé barvě.

401562 | TULIP Úchytka Wake 160 nikl tmavý 
matný

406536 | DTDL SMart M020 Empire MANHATTAN 
3 050/2 070/19,8
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NOVINKA

StrongMax kování pro zásuvky s celoskle-
něnou bočnicí je přesně to, co potřebujete 
pro přehled a snadné hledání mezi věcmi 
uloženými v potravinové skříni (ilustrační foto).

400389 | StrongMax 185/500 mm černý se 
skleněnými bočnicemi

401954 | StrongMax držáky skleněného čela vnitřní 
zásuvky 185 černé

403175 | StrongMax čelní sklo pro vnitřní zásuvku 
185 mm, šíře 900 mm

396273 | Výsuvy - označovací šablona pro výsuvy 
nerezová

Výsuvná potravinová skříň je velmi vhodná 
v kuchyních, kde na uložení potravin nezbývá 
moc místa. Výsuvy jsou využitelné ve skříňkách 
o šířkách od 150 do 600 mm, ale optimální 
jsou od 150 do 300 mm. Nad tento rozměr už 
jsou lepší samostatné zásuvky. 

374270 | KES 054384 Dispensa 
rám 1 800 - 2 200 antracit

402288 | KES 084235 Dispensa výsuv 100 kg antracit
315027 | KES 232216 Dispensa držák čela 300 antracit
379700 | KES 260118 Dispensa 

Arena STYLE 300 antracit (6x)

395651 | Tandem II Arena pure 600/1 700 
antracit
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Místo, kde jsou uloženy potraviny, by mělo 
větrat. Potravinovou skříň je proto vhodné 
doplnit větrací mřížkou. Vybrat si je možné 
z mnoha velikostí a barev. 

313691 | Větrací mřížka 80/500 mm imitace nerezu

Těžká a vysoká potravinová skříň potřebuje 
pevnou základnu. Tu vytvoříte pomocí rekti-
fikačních noh StrongBig, které mají širokou 
podstavu a dostatečnou nosnost.  

146993 | Big rektifikační noha 100 mm
146997 | Big příchyt soklu na vrut

Systém Folding Concepta umožňuje zakrýt kuchyňskou linku křídly, která jsou po otevření 
schována v pouzdře. Tím nepřekážejí při pohybu kolem nábytku. Lehkým pohybem křídla 
vysunete a rozložením vznikne celistvá plocha. Toto kování lze instalovat i tak, aby byla zakrytá 
pouze horní část s pracovní deskou. Spodní skříňky jsou stále dostupné.

352494 | Folding Concepta 25 1851-2 600 mm stříbrná pravá
396069 | DTDL H3330 ST36 Dub Anthor přírodní 2 800/2 070/18,6
307978 | DTDL U960 ST9 Onyxově šedá 2 800/2 070/18
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Rohové skříňky
Jak vyřešit prostor rohové skříňky v kuchyni, je otázka, na kterou výrobci 
odpovídají různě . Každé řešení má své výhody i nevýhody, proto jasná odpověď, 
které řešení je nejlepší, neexistuje . Každému uživateli vyhovuje něco jiného, 
každý má jiné potřeby i finanční možnosti . 

NOVINKA

Vybrat si z nepřeberného množství druhů kování pro zásuvky 
není snadné. Slyšeli jste o Hettich a jejich AvanTechu YOU? 
Pokud si ho vyberete, litovat rozhodně nebudete.

396805 | AvanTech You sada bočnic 187/500 antracit
397785 | Actro You celovýsuv 500 40 kg SiSy L
397786 | Actro You celovýsuv 500 40 kg SiSy P
397934 | OrgaStore 810/830 dělicí profil 120/2000 antracit
397937 | OrgaStore 810/830 držák dělicího profilu antracit
397939 | OrgaStore 810/830 dělicí prvek antracit
342339 | Acrylic Gloss 6299 AG/BS Cobalt Grey 2 800/1 300/18,3
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První možnost, kterou vám představujeme, jsou zásuvky 
otevírající se křížem přes sebe . Rohová skříňka může 
mít od 4 do 12 zásuvek . Zákazník si může určit jejich šíř-
ku . Lze do nich ukládat jak drobné, tak i velké předměty . 
Vše je dostupné . Do volného prostoru mezi zásuvkami 
se pak dají zapustit různí pomocníci .

Výsuvy, které se otevírají 
křížem přes sebe

Řešení umožňuje použít jakýkoliv výsuv nebo systém zásu-
vek Strong, Blum, Hettich. Například StrongMax, StrongBox, 
StrongRide, Tandembox Antaro, Legrabox, AvanTech, ArciTech, 
InnoTech Atira a další. Díky tomu se dá použít standardní vyba-
vení a dělení vnitřního prostoru. Na rozhodnutí mají vliv pouze 
uživatelovy finanční možnosti. Standardní konstrukce korpusů 
nevyžadují žádné speciální úpravy. Šířku a výšku zásuvek lze 
volit podle dle přání zákazníka. Do nevyužitého rohu lze zapustit 
odpadkový koš Franke, případně jeden z modelů zápustných 
zásuvek Legrand, Bachmann nebo modely Versa. Speciálním 
řešením může být využití rohu jako výsuvné skříňky, a to použi-
tím výsuvné nohy Hettich LegaDrive. 

Výhody:

 Od 4 do 12 zásuvek

 Výsuvy mohou být libovolně široké

 Možnost uložit drobné i velké předměty

 Přehled a dostupnost

 Pro výrobce je to běžná konstrukce

Nevýhody:

 Hrozící kolize zásuvek 
navzájem

 Hrozící kolize zásuvky 
a úchytky

35937 | TULIP úchytka Hrazda 224/264 nikl broušený
402380 | TULIP knop Hrazda nikl broušený
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Netradiční řešení nabízí značka Blum pod názvem 
Space Corner . Výsuvy jsou umístěny přímo v rohu 
a každý je osazen dvěma čely . V tomto systému může 
mít uživatel tři až šest výsuvů pod sebou, jež umožňují 
uložení drobných i velkých předmětů . „Hluchý“ prostor 
na stranách opět můžete využít k zapuštění odpadové-
ho koše nebo elektrické zásuvky .

Rohové výsuvy Space Corner

Tento typ kování žádná jiná firma nenabízí. Kompletní sorti-
ment naleznete v katalogu Kování 2020 v kapitole 2. Vybrat si 
můžete ze dvou délek bočnic — 600 a 650 mm, v bílé a šedé 
barvě a ve dvou výškách: „M“ a „D“. Kování lze použít pro ro-
hový korpus s délkou zadní stěny 800-1200 mm. Do těchto 
zásuvek se hodí některý z nabízených příborníků a rozdě-
lovačů. Konstrukce korpusu vyžaduje speciální úpravu, aby 
bylo možné zásuvky namontovat. Stejně tak i dno zásuvky je 
tvarem přizpůsobeno tvaru korpusu.

Výhody:

 Od 3 do 6 výsuvů na výšku 
spodních skříněk

 Možnost uložit drobné i velké 
předměty

 Nehrozí kolize zásuvek

Nevýhody:

 Velikost zásuvek je částečně 
omezena

 Náročnější konstrukce korpusu 
a montáž

Do nízké zásuvky se hodí příbory, nože, vařečky a další malé 
pomůcky pro přípravu jídla. Níže uvedený výčet kódů je nutno 
doplnit o bočnice a výsuvy Antaro. 

260514 | Antaro M 650 mm/65 kg, bílý, Space Corner Syncromotion

Vysoká zásuvka pohodlně pojme hrnce, mísy, nejrůznější kra-
bičky a další velké pomůcky. Níže uvedený výčet kódů je nutno 
doplnit bočnicemi a výsuvy Antaro. 

260800 | Antaro D 650 mm/65 kg, bílý, Space Corner Syncromotion
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157544  | TULIP úchytka Ida 128 nikl matný 
+ šroubky

Opustíme svět zásuvek a přesune-
me se k policovým řešením pod 
značkami Strong, Kesseböhmer 
a Vibo . Můžeme je rozdělit na dva 
základní typy: výsuvné police 
a otočné karusely . Oba modely 
poměrně dobře využívají prostor 
kuchyňského koutu . Výsuvné 
police umožňují, díky možnosti vy-
táhnout je ze skříňky jako zásuvky, 
výbornou dostupnost uložených 
věcí a pro výrobce je velkou výho-
dou jejich jednoduchá montáž .

Výsuvné rohové police a karusely

Nejznámějším zástupcem výsuv-
ných polic je systém LeMans firmy 
Kesseböhmer, která přišla s tímto 
řešením mezi prvními. Vhodný je také 
výrobek Italské firmy Vibo a za zmínku 
stojí cenově výhodná verze v módní 
antracitové barvě u značky Strong. 
Jako zástupce otočných polic (karuse-
lů) je třeba uvést Revo 90. Dvířka jsou 
pevně spojena s mechanismem a při 
používání se otáčejí s ním. Pro uživa-
tele to pak znamená lepší přístup do 
skříňky při hledání. Obecně karusel 
také dokážete lépe přizpůsobit tvaru 
kuchyňského koutu, kdy skříňka je 
buď rovná, tvaru L s lomenými nebo 
tvaru L se zkosenými dvířky.

Výhody:

 Dostupnost uložených předmětů

 Snadná a rychlá montáž

 Dostatek úložného prostoru

Nevýhody:

 Pouze dvě police nad sebou

 Riziko vypadnutí předmětů 
při otevírání mechanismu

Zajímavým zástupcem otočných polic 
(karuselů) je REVO 90 od Kesseböhmeru. 
Dvířka skříňky jsou umístěna na mechani-
smu a otáčejí se společně s ním. Výrazně 
to ulehčuje přístup. Pouze je třeba dát pozor 
při plánování na konstrukci korpusu, dno 
musí být sníženo.

135888 | Revo 90° mechanismus
135924 | Revo 90° Arena Classic 900 mm 3/4

Výsuvné police umožní uložit velké množství 
věcí (mísy, hrnce, pánve, větší formy) a díky 
tomu, že se plně vysunou před skříňku, jsou 
tyto předměty i výborně dostupné. Na foto-
grafii model LeMans Pure - inovativní řešení 
s plnými boky v módní antracitové barvě.

315036 | LeMans II tyč + boční uchycení antracit
392977 | LeMans Arena Pure 600 mm antracit levý
315037 | LeMans II tlumič “L“ antracit
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Tyto mechanismy se skládají z nosného rámu a vnitř-
ních a vnějších polic . Tažením za dvířka skříňky vyjíždí 
část mechanismu ven a druhá se posouvá do prostoru 
za dvířka . To umožňuje poměrně dobrou dostupnost 
uložených předmětů . I v případě tohoto mechanismu 
máme na mysli jen větší předměty . Na nosném rámu 
jsou většinou zavěšené čtyři police . Jedna z variant 
firmy VIBO nabízí možnost samostatně vysunout vnitřní 
police před korpus .

Výsuvné rohové mechanismy

Z nabídky Démosu můžeme doporučit mechanismus Strong, 
kdy je možné obě části (přední i zadní) vysunout před 
skříňku, a tím zlepšit dostupnost uložených věcí. Police jsou 
i přes tuto možnost poměrně velké. Mechanismus od firmy 
Kesseböhmer se pyšní krásným designem a výborně pro-
pracovaným, jednoduchým způsobem nastavení. Zajímavou 
minimalistickou verzí je koš Easy od firmy Vibo. Dvířka jsou 
upevněná na skříňce klasickými závěsy, vnější koše jsou 
upevněny na nich a vnitřní se dají kompletně vytáhnout před 
skříňku. Mechanismus je tak zbaven nutnosti nést váhu dvířek.

Výhody:

 Dostupnost uložených předmětů

 Rychlejší otevření díky spojení 
s dvířky

Nevýhody:

 Poměrně malé police

 Mechanismus je při otevírání 
a zavírání hlučnější

 Poměrně velká ztráta prostoru 
v korpusu

 Složitější montáž a nastavení

Model Magic Corner patří k tomu nejlepšímu, co se dá 
na trhu s těmito mechanismy objevit. Na fotografiích 
s policemi Arena style v antracitové barvě a chromu. 
Tichý s tlumeným zavřením.

135868 | Mechanismus MagicCorner 900 - 1 000 mm levý
315008 | Magic Corner Arena STYLE antracit

135868 | Mechanismus MagicCorner 900 - 1 000 mm levý
135869 | Magic Corner Arena STYLE chrom
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V tomto případě hovoříme o nejjed-
nodušším a zároveň nejlevnějším 
způsobu využití rohové skříňky . 
V dnešní době sofistikovaných řešení 
stále více uživatelů od tohoto kon-
ceptu ustupuje . Proč? Složitá do-
stupnost uložených předmětů a velká 
nepřehlednost .

Pevná police

Pevná police jako jediná ze všech způsobů 
na 100 % využívá celý rohový prostor. 
Získáváte tak velký úložný prostor, který 
je však velmi špatně dostupný a málo 
přehledný.

Zvláště v policových rohových skříňkách je 
problémem málo světla, zvažte osvětlení - 
kousek LED pásku a dveřní spínač zajistí 
osvětlení při otevření dvířek.

Výhody:

 Využití prostoru na 100 %

 Nízká cena

 Jednoduchá montáž

Nevýhody:

 Nepřehlednost a velmi špatná 
dostupnost uložených předmětů

V případě, že není k dispozici transfor-
mátor, je ještě nutno přidat napájení:

284616 | Transformátor 18 W (lze na něj pak 
připojit více světel)

285093 | Rozvaděč MINI (do něj zapojíme 
dveřní senzor)

401579 | TULIP úchytka Nakana 192 černá matná
406535 | DTDL SMart M022 Rockefeller 

MANHATTAN 3 050/2 070/19,6

Profil např.:

215825 | LED profil Slim 1 m
215847 | Krytka profilu Slim 1 m
215852 | Koncovky profilu Slim
230862 | Spony k uchycení

Příklad sestavy, připojeno k transformátoru zajišťujícímu osvětlení kuchyně.

405916 | STRONG dveřní senzor alu 12/24 V 48/96 W 4 A černý, konektory Mini
285094 | TM-připojovací kabel 1,8 m Mini konektor
284555 | STRONG LED pásek 6 W/m 24V bílá neutrální 
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Elektrifikace
Kuchyňská linka je specifický kus nábytku, kde hrají rozvody elektřiny 
jednu z hlavních rolí . Vše je třeba promyslet do detailu již před montáží, 
aby všechny spotřebiče a elektrické zásuvky fungovaly .

Dnešní doba vyžaduje nespočet přípojných míst 
dodávajících elektrickou energii. Jde o samotný 
provoz různých spotřebičů nebo o dobíjení telefonů, 
tabletů atd. Možností, jak obohatit kuchyňskou linku, 
a nejen ji, o chytrá řešení splňující tyto požadavky, 
je nespočet. Nabízejí se různá sofistikovaná řešení, 
jako jsou malé nenápadné nabíječky se vstupem 

USB. Pro náročnější uživatele jsou k dispozici skryté 
bezdrátové nabíječky, které neznalé oko nenajde. 
Pro používání kuchyňských spotřebičů jsou nejpou-
žívanějšími pomocníky vysouvací zásuvky, které jsou 
nenápadným, a přesto hodnotným pomocníkem tam, 
kde je elektrická energie potřebná.
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Nízká verze výsuvné zásuvky může být 
netypicky použitá také ve dně horních 
skříněk. V případě potřeby ji pak lze kdykoli 
vytáhnout směrem dolů. Mezi skříňkami 
pak bude čistý prostor bez zásuvek. 

245796 | BACHMANN Elevator home 928.007, 
2x elektrická zásuvka

Praktický pomocník v kuchyňském ostrůvku 
rozšiřuje možnosti jeho využití a umocňuje 
jeho praktičnost - pouhým namáčknutím 
a povytažením je k dispozici 3x zásuvka 230V 
a 2x nabíjecí USB vstup. 

403260 | STRONG Elektrická zásuvka vytahovací, 
3x 230V, 2x USB 5V, černá

Výsuvný systém zásuvek s led podsvíce-
ním v modré barvě. Systém je vybaven 
3 el. zásuvkami (FR verze s kolíkem) a USB 
power systémem určeným pro nabíjení 
(např. mobilní telefon). Systém Versa Lux 
má ochranu IP 54 a splňuje ta nejnároč-
nější kritéria pro umístění v prostorách se 
zvýšeným rizikem styku s vodou. 

229460 | VersaLux 3x elektrická zásuvka, 1x USB 
nabíjecí 5V
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NOVINKA

308076 | BACHMANN Díl 926.003 zásuvková jednotka Pix
308077 | BACHMANN Díl 926.010 uživatelský modul Pix
308080 | BACHMANN Díl 926.200 sada barevných kroužků Pix
335373 | BACHMANN Díl 917.224 keystone usb nabíječka USB 5V/2A

Versa Hit Dual disponuje ochranou IP 54, 
a je tak vhodný do míst, která jsou poblíž 
zdroje vody.

311931  | VersaHit 2x 230V, broušený hliník

245795 | BACHMANN Twist 931.002, 2x elektrická 
zásuvka nerez

Praktičnost a možnost individualizace - to jsou požadavky 
dnešní doby. I takové možnosti se nabízejí. Jak bude vypadat 
finální podoba zásuvky, je zcela na konkrétním uživateli.
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397998 | Bezdrátová nabíječka pod desku Qi1001V3

Po ruce často máme telefon, tablet nebo note-
book, kde hledáme recepty a zajímavé varianty 
úprav našich oblíbených jídel. Proto často 
potřebujeme také nabíječku, která by měla být 
i v kuchyni k dispozici.

389604 | VersaPick, 2x USB, čtverec, bílý mat RAL 
9003, zamak

389598 | VersaPick, 2x USB, kulatý, cínová, zamak
389621 | VersaPick, 2x USB, ovál, černý mat, zamak
389609 | VersaPick, 2x USB, obdélník, nerez, zamak

NOVINKA

401713 | STRONG USB nabíječka,  
2 x nabíjecí výstupy, bílá

401714 | STRONG USB nabíječka,  
2 x nabíjecí výstupy, černá

401715 | STRONG USB nabíječka,  
2 x nabíjecí výstupy, stříbrná

NOVINKA

401716 | STRONG USB nabíječka, 2x nabíjecí 
výstupy, průměr 35 mm, bílá

401717 | STRONG USB nabíječka, 2x nabíjecí 
výstupy, průměr 35 mm, černá

401718 | STRONG USB nabíječka, 2x nabíjecí 
výstupy, průměr 35 mm, stříbrná
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Svítidla 
Denní i umělé osvětlení je nezbytnou součástí kuchyně . Dobře promyslete nejen 
samotné rozvody a rozmístění svítidel, ale také barvu světla, vhodný vypínač a další 
detaily, které zvýší každodenní komfort .

Pro osvětlení pracovní plochy je ideální umístění LED pásků 
pod horními skříňkami, např. profily Ormio, Groove, Begtin. 
Světlo směřuje přímo na pracovní plochu a přitom neoslňuje. 
Jako alternativu můžeme využít rohový profil při stěně, ale umís-
tění blízko přední hrany je vhodnější. Ovládání je bezdotykové, 
aby se světla dala ovládat i se zašpiněnýma rukama. Senzor 
umožňuje samozřejmě i nastavení intenzity osvětlení.

244329 | LED profil Corner stříbrný 3 m
233554 | Krytka profilu mléčná 3 m

NOVINKA

405917  | Bezdotykový senzor bílý s možností stmívání
285094 | Připojovací kabel k LED pásku (propojíme se senzorem)
284561 | LED pásek 12 W/m, 24 V neutrální bílá (výkonný 

pásek pro kvalitní osvětlení)
284623 | Transformátor 60 W (nutno umístit tak, aby byl odvětraný)
285093 | Rozvaděč MINI (do něj zapojíme bezdotykový senzor), možno připojit 

i další okruh, nutno ale respektovat maximální celkové zatížení.
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Doplňte nábytek o dekorativní osvětlení. 
Např. svítící linka pomocí profilu HI8 spolu 
s LED páskem vytvoří zajímavý a přitom 
funkční designový prvek.

Ovládání pomocí skrytého kapacitního 
vypínače - design nenarušuje žádný viditelný 
prvek, dotykem na plochu nad umístěným 
vypínačem ovládáme kromě zapínání i inten-
zitu osvětlení.

NOVINKA

405260 | LED profil HI8 stříbrný 3 m
405263 | Krytka profilu mléčná 3 m
405198 | Podpovrchový vypínač s možností stmívání
285094 | Připojovací kabel k LED pásku (propojíme 

se senzorem)
231392 | LED pásek 9,6 W/m, 12 V teplá bílá (LED 

pásek se 120 čipy na metr pro vytvoření 
souvislé linie)

405181 | Transformátor 48 W / 12 V (nutno umístit 
tak, aby byl odvětraný)

285093 | Rozvaděč MINI (do něj zapojíme 
bezdotykový senzor), možno připojit i další 
okruh, nutno ale respektovat maximální 
celkové zatížení.

Pro instalaci doporučujeme využívat kabely 
s konektory, rozvaděči apod., což nejen 
usnadňuje montáž, ale umožňuje i jednodu-
chou výměnu, upgrade apod. Novinkou jsou 
spojky umožňující spojování běžných dvoj-
linek, odbočky z nich a následné připojení 
k LED páskům. Pouhým stlačením dojde 
k proříznutí izolace a zajištění vzájemného 
propojení, není nutno kabel odizolovat, šrou-
bovat apod. Pro tvorbu složitější kabeláže 
a pro následné připojení LED pásků s dvoj-
linkami doporučujeme:

347904 | Dvojlinka 2x 0,5 mm2

388189 | Rychlospojka odbočovací
378297 | Rychlospojka pro LED pásky šířky 8 mm
388184 | Rychlospojka pro LED pásky šířky 10 mm

Myslete na sladění s celkovým barevným vyzněním interiéru. U teplých 
barev bude kombinace se studenou či neutrální barvou světla vyznívat 
jinak než u interiéru laděného do studena. V nabídce máme většinou 
LED pásky ve třech odstínech bílé, např. LED pásky STRONG plus se 
zárukou 5 let, výkon 21,6W/m zajistí kvalitní osvětlení a souvislou linii 
světla. Ovládání např. podpovrchovým vypínačem spínajícím celou 
sestavu (230 V). Příklad sestavy se špičkovými parametry - CRI>90, 
vysoká svítivost a záruka 5 let, délka 2m:

353618 | Podpovrchový vypínač Halemeier 230V, max. 250W 
(maximální tloušťka 19 mm)

NOVINKA

405215 | LED profil Insiba - hlubší zapuštění zajistí čistou svítící linii
405216 | Krytka profilu mléčná 
405218 | Koncovky k profilu
355854 | LED pásek STRONG plus 21,6 W/m, 24 V, svítivost 2000 lm/m, záruka 5 let
355857 | Transformátor STRONG plus 60 W, záruka 5 let
285094 | Připojovací kabel k LED pásku (mezi transformátorem a LED páskem)

V případě, že chceme spínat přímo zdroj, je k dispozici systém od firmy 
Halemeier umožňující sepnutí až 500 W 230 V. K řídicí jednotce je mož-
no připojit až 3 senzory, a ovládat tak osvětlení z více míst. K dispozici je 
více typů senzorů, např. dveřní, pohybový, dotykový. Je možno dokoupit 
rovněž další vypínače a ovládat jednotku z více míst. K řídicí jednotce 
mohou být připojeny až 3 senzory a vypínače, pouze shodného typu. 
Na výstup řídicí jednotky je možno zapojit libovolný napájecí transformá-
tor až do příkonu 500 W. Příklad sestavy se spínáním napětí 230 V:

353614 | Řídicí jednotka 230 V (max. zatížení 500 W) například (možno použít i jiné 
typy senzorů) 

353610 | Bezdotykový vypínač (možno použít rovněž jako dveřní vypínač)
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Kuchyně je  
centrum domova
Kuchyně patří mezi základní 
vybavení bytu či domu . Dokážete 
si snad představit bydlení 
bez této části? I malé byty či 
garsonky obsahují sice nevelkou, 
ale plně funkční kuchyni . 

Ať jde o výše zmíněné garsonky nebo velké rodinné 
domy, propojují se kuchyně s dalšími obytnými částmi. 
Někdy je to pouze spojení s jídelnou, jindy propojení 
ještě s obývacím prostorem. Toto řešení je již mnoho 
let používané a osvědčené, a rozhodně nelze hovořit 
o výstřelku či trendu posledního roku. Má však několik 
zákonitostí, které je třeba pro správné využití a sladění 
prostoru dodržovat.
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Kuchyně je  
centrum domova

Pravidla 
a doporučení:

1. Navrhujte otevřený prostor 
jako celek

Nikdy nenavrhujte pouze část místnosti 
(např. pouze kuchyňskou linku). Vždy 
přidejte adekvátně velký jídelní stůl 
s židlemi nebo lavicí, pohovku a další 
nábytek. Tak zjistíte, co se do prostoru 
doopravdy vejde. Možná vás překvapí, 
že váš vytoužený ostrůvek bude třeba 
zmenšit, abyste mohli mít dostatečně 
velký jídelní stůl a pohodlnou pohovku 
pro všechny členy domácnosti.

2. Začněte podlahou
V ideálním případě dejte do celého 
otevřeného prostoru jeden typ podla-
hové krytiny, která je odolná a dobře 
se udržuje v čistotě. Minimalizujete 
tak všechny nepraktické přechodové 
lišty. Toto řešení navíc opticky prostor 
zvětší a sjednotí, což je ve většině 
případů vyžadováno. 

R
ea

liz
ac

e:
 tr

uh
lá

řs
tv

í R
ad

os
la

v 
Vn

en
čá

k



38 |  

4. Opakujte detaily
Velmi dobře funguje opakování nábytko-
vých detailů. Může jít o kontrastní hranu 
na nábytku nebo vnitřní materiál niky, 
typ úchytek, viditelný spoj či kombinaci 
tlouštěk materiálu. Stačí jeden až dva 
tyto detaily zopakovat v kuchyni a obý-
vacím prostoru a efekt máte zaručen. 
Zeptejte se na možnosti detailů svého 
truhláře, jistě rád předvede svůj um.

3. Kombinujte materiály
Použijte stejný materiál na nábytek do jí-
delní a obývací části i na kuchyňskou 
linku, čímž prostor úžasně sjednotíte. 
Není třeba použít pouze jeden de-
kor nebo barvu, vhodné je materiály 
rafinovaně kombinovat. Materiál použitý 
na lince v menší míře lze více aplikovat 
na obývací stěnu, jeden z konferenčních 
stolků může být ze stejného dekoru jako 
jídelní stůl apod. Vyvarujte se velkého 
množství dekorů (včetně podlahy, oken, 
parapetů, tapet) v jednom prostoru. 
Raději volte jeden výrazný a ostatní 
v neutrálnějším vzhledu.
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5. Vytěžte z prostoru víc
Abyste získali z velké otevřené místnosti 
maximum, zvolte si nábytek vyrobený 
na zakázku. V tomto případě není nic 
atyp a není třeba se trefovat do rozměru 
sériově vyráběných skříněk a dělat kom-
promisy. Nábytek bude přesně od stěny 
ke stěně, od podlahy ke stropu (což je 
mimo jiné velkým trendem). Dekory lze 
kombinovat bez hranic, stejně tak volit 
typ úchytek, výšku a hloubku pracovní 
desky, rozměr stolu a další a další. 

Zakázková výroba nabízí víc 
– zakázková výroba je moje volba!

NOVINKA

Atraktivní novinkou na trhu jsou úchytky 
v povrchové úpravě silk touch od značky 
Marella Design. Je to ideální volba v kom-
binaci s deskami v hlubokém matu Egger 
PerfectSense. 

405051 | Marella úchytka Tonda 320 šedá 
silk touch

NOVINKA

V nabídce máme i tak nestandardní 
barvy, jako je modrá a jiné.

405052 | Úchytka Tonda 160 modrá silk touch
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Zvládnutí detailu tvoří dokonalý celek
Mluvíme-li zde o propojování interiéru pomocí materiálu použitého k výrobě nábytku, 
podlahové krytiny a barev na stěnách, nesmíme zapomínat ani na detaily, jakými 
jsou okrasné i funkční doplňky . Příkladem mohou být nábytkové nohy . Jídelní stůl, 
konferenční stolek, skříňka . Jedinečné kusy, a přeci společně propojené .
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NOVINKA

402988 | MILADESIGN zkosená designová stolová 
noha ET N72110 černá 720 mm

402992 | MILADESIGN zkosená designová stolová 
noha ET N42080 černá 420 mm

406849 | MILADESIGN zkosená nábytková nožka 
Etéro ET N13050 černá (RAL9005)

NOVINKA

318050 | STRONG nábytková nožka drátová NNK 
004, 175 mm, černá mat

318051 | STRONG stolová noha drátěná 420 mm, 
černá mat

318052 | STRONG stolová noha drátěná 710 mm, 
černá mat

NOVINKA

318053 | STRONG nábytková nožka drátová NNK 
004, 175 mm, chrom

318054 | STRONG stolová noha drátěná 420 mm, 
chrom

318055 | STRONG stolová noha drátěná 3D10 
710 mm, chrom

NOVINKA

402996 | MILADESIGN zkosená designová stolová 
noha ET N72026 černá 720 mm

403001 | MILADESIGN zkosená designová stolová 
noha ET N42026 černá 420 mm

406855 | MILADESIGN zkosená nábytková nožka 
Etéro ET N13026 černá (RAL9005)

390801 | K-STRONG Barnio sada Simple 3 m 
s tlumením, 30 - 40 mm
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Lesk & mat
Stejně jako nenajdete jedno univerzálně nejlepší řešení rohových skříněk, nelze 
přesně odpovědět, zda jsou lepší lesklé, nebo matné povrchy . Vysoký lesk byl 
velkým hitem více než pět let zpět . Pak nastoupil do popředí super mat, který mnoho 
výrobců zařadilo do své nabídky . 

Každý z těchto povrchů má své výhody a nevýhody . Je třeba hodnotit je na základě 
konkrétního odstínu desky, velikosti plochy, místa použití a také, zda jde o unibarvu 
(jednotně barevnou plochu) nebo o dekor . U super matů je navíc třeba přihlédnout 
ke speciálním povrchům, které zabraňují zanechávání otisků prstů .

Vysoký lesk na čelních plochách nábyt-
ku opticky zvětšuje prostor místnosti. 
Otisky prstů jsou však na něm mnohem 
viditelnější. Zabráníte jim použitím úchy-
tových profilů. 

Dvířkovina a zadní panely:
342339 | Acrylic Gloss 6299 AG/BS Cobalt Grey 2 800/1 300/18,3

Úchytové profily:
404389 | TULIP Gola dvířkový J profil 4,1m černý matný
404404 | TULIP Gola zásuvkový C profil 4,1m černý matný

Tip designérky: 
Kombinujte oba povrchy 
v jedné větší ploše – např. 
na dveřích vestavné skříně. 
U tmavých odstínů docílíte 
velmi zajímavého efektu.
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Takřka dokonalá imitace skla - Rehau 
Rauvisio Crystal. Na rozdíl od skla může ten-
to materiál zpracovat každý. Snadno se řeže, 
začišťuje, je lehký a snadno se lepí. Hodí se 
na výrobu dvířek, zástěn (kromě místa za 
sporákem/varnou deskou). 

299659 | RC SLIM V2778 Bianco HG 
2 800/1 300/4

Je inovativní, exkluzivní, snadno monto-
vatelný a použitelný. Rolety Climber jsou 
dodávány ve stejném povrchu a sestavené 
v kompletní skříňce. Otevírají se samy 
pomocí elektromotoru.

230759 | KES Climber bílá/bílá, 1 000/910 mm
202821 | TULIP Úchytka Ramara 796 imitace 

nerezu

396058 | PerfectSense MDF U732 PM/ST9 
Prachově šedá 2 800/2 070/18

165365 | HETTICH 9113300 Úchytka ROVIGO 
239/224 mm imitace nerezu

Matný povrch je na pohled hřejivější než 
lesk a nábytek z něho vyrobený se zdá 
měkčí a příjemnější na omak.
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Efektně a rafinovaně: 
Obklad za pracovní 
deskou
Plocha za pracovní deskou bývá často opomíjena a zákazníci ji vyřeší během 
minuty volbou dříve oblíbené keramiky nebo materiálem totožným jako na pracovní 
desce . A to je opravdu škoda! Tento prostor, ve většině případů dlouhá celistvá 
plocha, nabízí mnoho zajímavých variant . 

2. Odolnost
Protože je obklad umístěn také za varnou des-
kou, musí být nejen odolný při drhnutí a čištění 
po vaření, ale také odolný vůči vysokým tep-
lotám. To platí dvojnásob, když máte plynovou 
varnou desku. 

1. Snadná údržba
Toto místo patří v kuchyni mezi nejexponovanější 
a nejčastěji ušpiněné, proto je jednoduchá údržba 
při výběru bodem číslo jedna. Volte raději beze-
spárové, hladké povrchy, jež lze snadno vyčistit, 
a určitě se vyhněte porézním materiálům.

Pro jejich volbu platí tři základní pravidla:
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Efektně a rafinovaně: 
Obklad za pracovní 
deskou

3. Hygienická nezávadnost
Vyvarujte se materiálů, které nejsou určené 
na kuchyňské linky. Neexperimentujte s podla-
hovými krytinami, klasickými tapetami ani jinými 
netradičními materiály.

Jestliže však chcete experimentovat s dekory, mo-
tivy a vzory, je obkladová deska to pravé. Na tuto 
plochu lze použít odolné lamináty nebo kalené 
sklo, na něž lze aplikovat digitální tisk. Tato dnes 
již jednoduchá technologie nabízí nekonečný vý-
běr motivů. Rozhodně nemusíte uplatnit klasické 
fotografie, použít lze různé grafiky, koláže a indivi-
duálně zvolené vzory v jakékoli barvě a měřítku. 
Tento motiv lze aplikovat dále v interiéru například 
na tapetu, závěs či dekorativní polštářky. Tím se 
interiér velmi rafinovaně propojí a vy budete mít 
vlastní originál.

Kdo není tak odvážný a touží po něčem umír-
něnějším, může sáhnout po kovolaminátu. Jde 
o velmi odolné a esteticky zajímavé materiály, 
které jsou za pracovní deskou díky svým vlastnos-
tem ideální. Na trhu jsou na výběr různé měděné, 
stříbrné, antracitové a nyní i velmi trendové zlaté 
povrchy, jež pozvednou klasickou linku o něko-
lik řádů výš.

V případě, že máte v kuchyni málo místa, lze 
pracovní desku protáhnout a prostor využít 
na odkládání drobných pomůcek. Ty lze ná-
sledně schovat za posuvné dveře, například 
prosklené, a vnitřní část prosvítit pomocí 
LED pásků. Výsledek bude nejen praktický, 
ale také velmi efektní.

Jistě je třeba zmínit, že obklad často slouží 
k umístění elektrických zásuvek. Jestliže jste 
se však rozhodli pro výrazný, digitálně tištěný 
motiv nebo oči přitahující kovolaminát, po-
užijte raději výsuvné zásuvky, které by jinak 
efekt desky zcela devalvovaly. Zásuvky lze 
integrovat do dna horních skříněk, do boku 
vysokých skříní či do pracovní desky. Možná 
vás ještě napadne použít závěsný systém. 
Než se však rozhodnete, zvažte, zda jej 
opravdu využijete a zda jej chcete pravidelně 
čistit. Možná dojdete u velkých linek k závě-
ru, že je lepší nechat zajímavou obkladovou 
plochu vyniknout a pomůcky uschovat 
do skříněk. U malých kuchyní je závěsný 
systém naopak vítaným praktickým detailem.

Poslední rada zní: „Obklad dejte vždy!“ 
Stěnu za linkou nelze bez obkladu udržovat 
v čistotě. A nezapomeňte vybírat obklad 
v kontextu s ostatními materiály. 

Prostor mezi pracovní deskou a horními 
skříňkami můžete zvýraznit zajímavým deko-
rem. Pomocí digitálního tisku lze aplikovat 
nepřeberné množství vzorů, které se vytisk-
nou na sklo nebo speciální desku T.board.

Spodní dvířka: 
Fóliovaná nábytková dvířka Trachea T.classic, šedý 
Londýn mat

Zástěna: 
Trachea T.BOARD: obkladová deska s potiskem motiv 
9010 Trojúhelníky

Digitálním tiskem můžete ozvláštnit zástě-
nu, ale také kuchyňská dvířka.

Zástěna: Trachea Overface 8002 01 - SOPHISTIC 
- na objednávku
Dvířka: Trachea Overface 8002 02- SOPHISTIC 
- na objednávku 
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Pracovní desky
Pracovní deska patří mezi základní a nezbytné součásti kuchyně . Kuchyni můžete 
mít bez horních skříněk, bez potravinové skříně, ale nikoli bez pracovní desky . 
Současně je to jedna z pohledově nejvýraznějších částí, a proto je třeba věnovat 
jejímu výběru dost času . Volte však nejen s ohledem na dekor - barvu, ale i dle typu 
materiálu a jeho tloušťky . 

Dvířka s potiskem: 
Trachea Overface 8005 01 - HISTORY

396054 | PerfectSense MDF W1100 PM/ST9 Alpská bílá 
2 800/2 070/18

396060 | PerfectSense MDF U999 PM/ST9 Černá 
2 800/2 070/18
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Zástěna: 
Trachea Overface, Lesklý lak L0005 – křížky

Pracovní deska:
318795 | KD-IN S60012 VE Smooth Concrete hnědý ČJ CGS 4 100/1 300/12

Přípojné místo: 
245795 | BACHMANN Twist 931.002, 2x elektrická zásuvka nerez

Úchytové profily se v kuchyních objevují stále častěji. 
Kuchyňské lince dodají moderní a čistý vzhled a praktické 
ergonomické využití. Jako je například, nejblíže podobná 
úchytce na fotografii, úchytka:

202821 | TULIP Úchytka Ramara 796 imitace nerezu
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Výhody:

 Všemi směry odolný materiál 
(teplota, mechanické 
poškození, stálobarevnost)

 Snadná údržba 

 Vysoká mechanická odolnost

 Lze instalovat dřez 
se spodní montáží

Nevýhody:

 Materiál náročný na zpracování

 Vysoká hmotnost

 Při průhybu může prasknout

Kompaktní desky

NOVINKA

Pro spojení kompaktních desek je k dispozici ploché spojovací kování. 
Spáru je vhodné utěsnit lepidlem ColorJoint s aplikátorem.

398098 | Spojovací kování pro kompaktní desky tl. 12 a 16 mm

Pracovní deska z tzv. kompaktu klame tělem. Působí v kuchyni lehce 
a jemně, až byste se báli na ní klepat řízky. Svou pevností se však 
rovná deskám kamenným.

387797 | KD-IN U999 ST76 Černá ČJ CGS 4 100/650/12
387798 | KD-IN U999 ST76 Černá ČJ CGS 4 100/920/12
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Výhody:

 Při použití inverzní hrany 
maximalizuje pocit dřevěné desky 
(v případě dřevodekoru)

 Antibakteriální povrchová úprava

 Snadná údržba

 Dostatečně odolná proti 
mechanickému poškození

 Věrná napodobenina různých 
materiálů (dřevo, kámen, kov …)

 Cenová dostupnost

Nevýhody:

 V případě proražení krycího laminátu 
a kontaktu s vodou dojde k na-
bobtnání (tato skutečnost nastane 
i v případě nevhodné instalace krycí 
ABS hrany) 

 Dřez lze instalovat pouze shora

Pracovní desky s rovnou hranou 

Pokud plánujete kuchyňský ostrůvek, uvažujte o využití jedné z kvalit 
pracovních desek s rovnou hranou. Použitím inverzní hrany docílíte totiž 
téměř dokonalého vzhledu dřeva. 

279243 | Pracovní deska H1181 ST37 Dub Halifax tabákový ABS 4 100/920/38

Pro zmíněný téměř dokonalý pocit dřeva kombinujte pracovní desku 
s čelní hranou. Wow efekt je zaručen. 

311874 | ABSB H1181 RO (Q1181 RO) Dub Halifax tabákový - čelní hrana 43/1,5
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Postformingové pracovní desky

Do kuchyní v industriálním stylu se dokonale hodí pracovní deska 
Egger Pinie Sealand imitující prkna „ovoněná“ mořem. 

307807 | Pracovní deska H110 ST9 Pinie Sealand 4 100/600/38

NOVINKA

Skandinávský design ovládl české domácnosti. Představujeme řešení, 
jak takový styl získat, a přitom být nápaditý. Například s charismatickým 
K369PH Cloud Nebula od Kronospan.

339370 | Pracovní deska K369 PH Mlhovina cloud 4 100/600/38
399823 | Zástěna K369 PH/K370 SM 4 100/640/10

Výhody:

 Snadná údržba

 Antibakteriální povrchová úprava 
(Egger)

 Dostatečně odolná proti 
mechanickému poškození

 Věrná napodobenina různých 
materiálů (dřevo, kámen, kov …)

Nevýhody:

 V případě proražení krycího 
laminátu a kontaktu s vodou dojde 
k nabobtnání (tato skutečnost 
nastane i v případě nevhodné 
instalace krycí ABS hrany) 

 Dřez lze instalovat pouze shora
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Pracovní deska z umělého kamene (Getacore)

Výhody:

 Jednolitá plocha bez spár

 Nižší váha než skutečný kámen

 Tvrdost, odolnost a zároveň 
snadná opravitelnost

 Možnost jakéhokoli tvaru

 Neporéznost, nehrozí tedy 
zatečení vody do nosiče

 Jednoduchá údržba - nečistoty lze 
omýt pouze mýdlem a houbičkou

 Stálobarevnost

Nevýhody:

 Vyšší cena

 Náročné na zpracování 
(pro výrobce)

 Při delším působení vysokých 
teplot kámen ztratí svůj lesk

 Náchylnější na poškození velmi 
horkou nádobou (zmatnění) 
a mechanické (velký náraz)

Samostatný plát pro libovolné realizace pracovních desek, stolů, kou-
pelnových skříněk. Ostřejší tvary, nebo obliny? Žádný problém. 

116033 | GETACORE plát GC2011 bílá 4 100/1 250/3

Díky tvarové flexibilitě tohoto materiálu není problémem vytvořit 
zaoblení. Například dřez, který je jednolitou částí pracovní plochy. 
Základem je univerzální forma, která se následně plátem přikryje. 
Jejich nabídku najdete v našem katalogu deskového materiálu.
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Dřezy a baterie ...  
jaké si vybrat?

NOVINKA

404410  | GROHE 30269GN0 páková baterie ESSENCE L s perlátorem, kartáčovaný Cool Sunrise
393969  | GROHE 31574GN0 dřez K700 spodní montáž s 1 sektorem Cool Sunrise

Dřezů a baterií najdete na trhu velkou řadu. Neexistuje přesný návod, jak si zvolit ten ideální dřez. Aspektů, které 
rozhodují, je mnoho: umístění v kuchyni, četnost používání, množství členů domácnosti a s tím spojené množství 
nádobí, přítomnost myčky, velikost kuchyně, technické vlastnosti, barva, materiál, styl kuchyně a finanční možnosti. 
Přesto je tu pár univerzálních doporučení, na která byste při volbě měli myslet:

• Pokud chceme barevně sladit baterii a dřez, musíme 
při výběru dřezu mít na paměti, že ne všechny barev-
né dřezy mají v nabídce také baterii v dané barvě.

• Myslet dopředu bychom měli i na to, zda chceme 
ve dřezu kromě otvoru na baterii také otvor na dáv-
kovač saponátu či excentrické ovládání. Do granitu 
nebo keramiky totiž dodatečně uděláte jiný otvor, 
než je ten označený a předpřipravený z výroby, velmi 
těžko a s rizikem prasknutí dřezu.

• Náchylnější na údržbu mohou být světlé granito-
vé dřezy, které se mohou zabarvit od barvících 
potravin, na tmavých zase mohou být viditelné světlé 
skvrny od vodního kamene.

• Sifon pro úsporu místa včetně odbočky na myčku 
je u většiny modelů již součástí dřezu nebo ho lze 
dokoupit samostatně, pokud není součástí. Může 
také zajistit dostatek prostoru pro případné umístění 
odpadkového koše.
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Štíhlé mosazné tělo a nezaměnitelné 
křížové rukojeti. Vysoká otočná výpusť 
baterie poskytne dostatek prostoru 
pro naplnění i těch nejvyšších hrnců. 
Dostupná ve třech povrchových úpra-
vách – chromové, SuperSteel a kartáčo-
vaném Hard Graphite.

420514 | GROHE baterie kuchyňská ATRIO 
kartáčovaný Hard Graphite 30365AL0

421721 | Kompozitní kuchyňský dřez 
s 1 sektorem 31 654 AP0 K700 
pro hloubkovou instalaci

Výhody:

 Ušlechtilá nerez ocel 
nejvyšší kvality

 Hladký a neporézní povrch

 Vynikající hygienické vlastnosti

 Nemá žádný vliv na vůni ani 
chuť potravin

 Odolná vůči běžným kyselinám

 Odolná vůči teplotám až do 300 °C

Nevýhody:

 Snazší a viditelnější poškrábání

 Nutnost leštění

Výhody:

 Speciální materiál (drcená žula, 
pryskyřice, barvivo)

 Pestrá barevná škála

 Snadná údržba

 Chemická a mechanicky 
vysoká odolnost

 Mimořádná pevnost

 Stálobarevné, odolné vůči vysokým 
teplotám do 280 °C

 Perfektní sladění 
s kuchyňskými bateriemi

Nevýhody:

 Možnost vzniku „kovových stop“

 Jemně pórovitý povrch může způ-
sobit komplikovanější údržbu

Výhody:

 Přírodní, velmi kvalitní 
a odolný materiál

 Je beze spár, tedy 100 % 
hygienicky nezávadný

 Stálobarevný materiál

 Odolný vůči slunečnímu 
záření a zápachům

 Více barevných možností

Nevýhody:

 Vyšší cena

 Náchylnost k poškození nárazem

Nerez Granit Keramika
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NOVINKA

404388 | Odkapávače (2 ks) 
na nádobí do dřezu 
440 x 183 mm 
a 205 x 183 mm černé

NOVINKA

384456 | FRANKE Dřez BWX 220/620-54-27/2 
860 x 510

207543 | FRANKE Baterie FN 9630.031 chrom

284892 | FRANKE Odsavač FDW 908 IB XS černý

... a jaký odsavač?
Jeden způsob, jak vybrat správný odsavač, existuje. Je jím výkon odsavače měřený 
v m3/h - kolik vzduchu je odsavač schopen odsát za hodinu. Správně fungující odsa-
vač by měl objem vzduchu v místnosti vyměnit za hodinu 7 až 10x, podle toho snadno 
dopočítáte jeho potřebný výkon. Jak na to? Nejprve si spočítejte objem místnosti. 
V případě propojení kuchyně s obývacím pokojem je třeba počítat objem celé spojené 
místnosti. Výsledné číslo násobíme x 7 (tolikrát je minimálně třeba vyměnit vzduch 
za hodinu). Podle výsledné hodnoty je třeba hledat odsavač s vhodným výkonem. 
Rozhodnutí je jen na vás (široká nabídka v katalogu kování nebo na webu a portálu 
www.demos-trade.com).
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NOVINKA

378682  | FRANKE Odsavač FSMD 508 RS 
smart DECO růžový

380666 | BLANCO 525156 Dřez ETAGON 6 zářivě 
bílá keramika PuraPlus®

202056 | BLANCO 516710 Baterie Linus-s zářivě bílá 
výsuvná sprcha keramik-look

NOVINKA

406740 | FRANKE Dřez S2D 611-78 černý

380615 | BLANCO 524844 Dřez ELON XL 6 
S antracit SILGRANIT® PuraDur®, 
bez excentru
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GROHE Blue Home páková dřezová baterie s filtrační 
funkcí. Samostatné ovládání pro filtrovanou a chla-
zenou stolní vodu. Z kohoutku podle vaší volby teče 
neperlivá, jemně perlivá nebo perlivá voda. Nastavení 
softwaru a monitorování pomocí aplikace přes rozhraní 
Bluetooth 4.0* a WIFI. 

351162 | GROHE Blue Home chrom, startovní sada  
s výpustí tvar C 31455001 

Ať se již chystáte vařit těstoviny nebo čaj, 
nebudete muset čekat na vařící vodu. Tento 
bojler je schopen poskytnout až 6 litrů vařící 
vody, a to přímo z baterie Mono, která je 
jeho součástí. Baterie Mono je vysoká, má 
otočnou výpusť, která je ideální k plnění 
vysokých hrnců. Použití této baterie je zcela 
bezpečné i v domácnostech s malými dětmi, 
a to díky patentované rukojeti s dětskou 
pojistkou. Chromová povrchová úprava 
GROHE StarLight dodává baterii zářivý 
povrch odolný proti poškrábání, který si 
své kvality zachová i po mnoha letech 
intenzivního používání. 

351366 | GROHE Baterie kuchyňská Red Mono 8L 
chrom 30080000

Něco víc než jen baterie
Tou kvalitativně nejvyšší řadou v nabídce Démos trade jsou 
baterie Grohe, které mají dlouhou životnost a velmi lehké 
ovládání . Za pozornost rozhodně stojí tyto modely: Blue, 
Red, Touch, ovládání nohou .
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Pokud chcete v kuchyni dosáhnout dokonalého komfortu, nesmíte 
přehlédnout pákovou dřezovou baterii GROHE Essence FootControl 
nabitou fantastickými technologiemi. Proud vody můžete díky nové-
mu systému FootControl zapínat a vypínat nohou, vytahovací sprcha 
GROHE má dva režimy proudu, jemný a intenzivní. Po použití se sprcho-
vá hlavice dokonce automaticky zasune zpět do výpusti díky systému 
GROHE EasyDock. 

351170 | GROHE Baterie kuchyňská Essence vytahovací sprcha chrom 30311000

Ovládací sadu lze koupit i samostat-
ně, nikoli jen v setu, a lze použít s ja-
koukoliv baterií. Podmínkou je, aby 
měla vytahovací koncovku - spršku.

Sada pro dodatečnou instalaci 
technologie FootControl k libovolné 
kuchyňské baterii GROHE s vytaho-
vací sprchou

351379 | GROHE Příslušenství ovládací 
sada 30309000 

Díky technologii Touch spouštíte vodu v nastavené teplotě 
pomocí dotyku kůže kamkoli na výpusť. Napájeno lithio-
vou baterií 6V.  

403715 | GROHE 31358002 páková baterie MINTA C Touch Chrom 

402691 | BLANCO 525789 dávkovač saponátu LATO černá matná
402553 | BLANCO 525793 Baterie CATRIS-S FLEXO černá matná
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Zaměřeno nejen 
na trendy
Položit otázku: „Co je trendové v oblasti kuchyní?“ je snadné, odpověď 
však tak jednoduchá není a jen pro přehlednost je třeba ji rozdělit 
na několik základních skupin . 

Barvy a dekory
Mezi nejvíce trendové odstíny současnosti 
patří šedá paleta od antracitové až po pope-
lavou šeď. Další často používanou barvou 
je černá, a to jak na velkých plochách, tak 
i v akcentech na doplňcích. Tyto barvy se 
doplňují dřevodekory, a to jak světlými, tak 
i tmavými. Povrchy jsou většinou v matném 
provedení, které zaručuje minimalizaci otis-
ků prstů. Oblíbené jsou dekory kamene, jež 
se aplikují nejen na pracovní a obkladovou 
desku, ale také na obklad stěn či na dvířka. 

Kompozice 
Kuchyňské linky často navazují na obývací 
stěny a mohou tvořit jeden pozvolně přecháze-
jící celek. Stále používané jsou velké pracovní 
ostrůvky, ve kterých je integrované mycí a varné 
centrum. Některé trendové kuchyně upouštějí 
od zcela otevřeného prostoru a tvoří pomyslnou 
bariéru mezi pracovní a stolovací částí, aby 
byl případný nepořádek při vaření méně vidět. 
To se řeší pomocí regálů, nábytkových příček či 
polopříček. Velmi zajímavé je ukrývání pohledo-
vých spotřebičů, jako je myčka, pečicí trouba, 
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Zaměřeno nejen 
na trendy

výkonná digestoř, lednice a v extrémních pří-
padech i varná deska a dřez, jež se skrývají 
pod druhou, odsouvací pracovní deskou. 
V tom nejzajímavějším případě se ukrývají 
celé pracovní části kuchyně za posuvné 
a skládací systémy dveří.

Detaily
Ještě před dvěma lety se hovořilo o trendu 
bezúchytkových kuchyní. To dnes již neplatí 
– úchytky se vracejí a používají se hlavně 
na dolní dvířka. Horní zůstávají zcela bez 
úchytek. Velmi oblíbené jsou prosklené 
skříňky s čirým, kouřovým nebo dekorativ-
ním sklem, které jsou ve většině případů 
prosvícené a slouží jako velké vitríny. Mezi 
oblíbené detaily patří kombinování růz-
ných tlouštěk materiálů od těch nejtenčích 
kompaktních desek (10 mm) až po masivní 
několikacentimetrové spárovky. K vidění 
jsou i různé police a poličky, které nahrazují 
horní skříňky. Vždy je jejich součástí zajíma-
vé integrované osvětlení.

Megatrendy
Všechny výše zmíněné body však zastiňuje 
jeden velký megatrend, který lze definovat 
jedním slovem - individualizace. Je to při-
způsobení interiéru potřebám konkrétního 
spotřebitele, a to jak po stránce funkce, tak 
estetického hlediska. Z pohledu vzhledu je 
to například využití digitálního tisku na des-
kových materiálech, který se v kuchyních 
používá hlavně na obkladové desce. Po 
funkční stránce je to například velikost skla-
dovacích prostor, výška pracovní desky atd. 
Za zmínku stojí i „multifunkčnost nábytku“, 
jež reaguje na stále větší oblibu malých bytů. 
V tomto případě je zakázková výroba volbou 
číslo jedna.

Rozdíl mezi trendy a styly
Na závěr je třeba ještě vyjasnit rozdíl mezi 
trendy a styly. Trendem se označují aktuální 
prvky, které se objevují na současných 
kuchyních. Jde nejen o vzhled, ale také 
o různá technická řešení. Trendy objevuje-
me na přehlídkách zahraničních veletrhů 
u předních světových výrobců, kteří právě 
„trendy“ určují.

Styl naopak charakterizuje celkový ráz (ku-
chyně, resp. celého interiéru). Mezi oblíbené 
současné styly patří například industriální, 
koloniální, klasický nebo retro styl. 
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Pořádek v zásuvkách

Trendem moderních kuchyní jsou široké výsuvy, aby se do nich vešlo co nejvíce 
předmětů a zároveň aby uživatel získal co největší přehlednost . Pro ještě lepší 
orientaci a ukládání předmětů je vhodné výsuvy vybavit systémem přihrádek, 
příborníků a rozdělovníků . Na výběr je celá řada .

• Změřte si vnější rozměr skříňky – od boku k boku 
z venkovní strany (pokud ho nevíte).

• Pokuste se zjistit, jaký model zásuvky a od jakého 
dodavatele máte (pokud vám je neřekne výrobce ku-
chyně, jméno bývá na krytce nebo na výsuvné části).

Pokud už máte kuchyni nějaký čas hotovou a v zásuvkách příborníky nejsou, přidáváme pár 
rad, jak si vybrat správný:

• Některé rozměry se dají řešit vyskládáním různých 
velikostí příborníků vedle sebe.

• Na některé rozměry a modely skříněk jsou už 
výrobky připravené na míru, jiné si musíte upravit.

Jak vybrat správný příborník 
podle typu zásuvky?
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Díky elastickým přepážkám z patentovaného 
materiálu Nesttex je přehlednost a organizace 
zásuvek hračkou. Stejně tak snadná je samot-
ná montáž do zásuvky. 

393206 | SpaceFlexx organizér zásuvky hl. 500 mm

NOVINKA

402932 | StrongMax příborník kompletní sada H=500, 
Š=276 mm šedá, včetně misek 3+3

402905 | StrongMax příborník kompletní sada H=500, 
Š=276 mm bílá, včetně misek 3+2
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Dna zásuvek mají jednu neblahou vlastnost, 
uložené předměty na nich kloužou. Při pohy-
bu zásuvky pak nepříjemně rachotí a mohou 
se otlouct. Tomu jednoduše zabrání vložené 
protiskluzové podložky. 

354056 | Protiskluzová podložka Ago-Kristall 60 
(522 x 474 mm) černá

354066 | Příborník Classico Kristall softTouch 60 
(522 x 474 mm) černý

Díky rovným hranám okraje příborníku Separado je 
možné umístit ho samostatně např. do středu zásuvky 
v kombinaci s protiskluzovou podložkou. Je vhodný 
do atypických rozměrů zásuvek.

284595 | Příborník Separado 546 x 300 x 2,8 mm antracit
231364 | Protiskluzová podložka Ago-System stříbrná
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NOVINKA

Do luxusní kuchyně se hodí luxusní doplňky. V případě příborníků 
jsou to právě produkty LiniQ od Kesseböhmeru. Masivní dřevo 
(dub) potěší váš pohled, kdykoli otevřete skříňku. 

398600 | LiniQ příborník sada 580-935 x 472 světlý dub
398609 | LiniQ řezačka na fólie 137 x 472 světlý dub
398607 | LiniQ příborník držák na nože 137 x 472 světlý dub

NOVINKA

Podložka chránící dno skříňky před rozlitou 
tekutinou, např. do dřezové skříňky nebo 
skříňky pro čisticí prostředky. Zachytí až 3 l 
tekutiny na m2. 

399237 | AQUA-NON podložka alu metalic s nerezovou 
fólií 564 x 500
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Z uložených příborů a jiných drobných ku-
chyňských předmětů bude bez příborníku jen 
nešťastná hromádka. Vybírat můžete z mnoha 
různých modelů, barev a tvarů.

398622 | Příborník SKY 500/60 (522 x 474 mm) antracit
398634 | Příborník SKY 500/90 (822 x 474 mm) bílý
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Věděli jste, že v zásuvce mohou být uloženy i malé spotřebiče? 
Kráječ, toustovač, mixér. Na pracovní desce pak budete mít 
čisto a dostatek prostoru na přípravu jídel. 

RI002 | RITTER Multikráječ BFS 62 SR stříbrný pravý
348058 | RITTER Vestavěný mixér BHB 50
RI013 | RITTER Toaster BT 10
363038 | RITTER Vestavěný vysavač BVC 10
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Kam s odpadem

V kuchyni vzniká nejvíce odpadů z celé domácnosti . S tím je třeba 
počítat již při prvních sezeních nad návrhem linky a připravit místo 
na odpadkový koš, v lepším případě na sorter, který vám zjednoduší 
třídění . Při jeho výběru byste měli myslet na to, jak odpad třídíte, 
a podle toho vybrat počet a velikost nádob . Jestliže netřídíte vůbec, 
pak je pro vás nejlepší jeden velký koš, pokud třídíte poctivě, pak se 
při výběru na 100% zamyslete nad velikostí a množstvím jednotlivých 
typů odpadu, aby byl počet a velikost nádob sorteru dostatečný .

Sortery s moderním a funkčním designem jsou vkládané do zásuvky a při-
pevněny do dna a čela zásuvky. Předností je jednoduchá a rychlá montáž. 
Košový systém má inovativní integrovaný rám pro vysokou flexibilitu a snadný 
přístup pro údržbu zásuvky a všech částí. Modely s malými nádobami s kryty 
jsou vhodné na sbírání bioodpadů.

314122 | BLANCO 521471 Koš Flexon II 60/2
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NOVINKA

403178 | GOLLINUCCI Sorter 580 EVO, 450 mm, 
2x 29 l, šedé, vč. výsuvů a víka

202361 | BLANCO 518723 
Koš Select 60/2

220374 | BLANCO 518727 
Koš Select Orga

223316 | FRANKE Sorter 121.0284.027 Garbo 60-2 
18 + 18

NOVINKA

Odpadkový koš Franke má vlastní výsuv. 
Designem je přizpůsoben módnímu trendu 
tenkých bočnic (StrongMax, Lerabox nebo 
AvanTech). S obsahem 2x 26 l budete 
spokojeni. 

384464 | FRANKE Sorter FX 60 26 - 26

NOVINKA

Vybraný model řady 580 do skříňky o vnější 
šířce 600 mm. Dodávka je včetně výsuvů 
a jistě vás potěší počet a objem nádob 
2x 29 l a 2x 8 l. 

403180 | GOLLINUCCI Sorter 580 EVO, 600 mm
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Sistema je řada košů, které se vkládají na dno vyrobené zásuv-
ky. Vybraný model je složen z 1 kbelíku o objemu 16 l a dvou 
menších kbelíků o objemu 2x 7,5 l a dvou malých misek. Do těch 
můžete uložit roličku sáčků, gumové rukavice a podobně. 

231188 | GOLLINUCCI Sorter Sistema 901/16 + 2x 7,5 l, 600 mm

Pro spodní skříňku šířky 450 mm. Součástí koše jsou 
2 nádoby s protiskluzovými prvky o kapacitě 2x 14,5 l 
a kryt, který funguje jako praktická police. Koše pro tří-
dění odpadu jsou vyrobeny z recyklovaného antiseptic-
kého materiálu, který snižuje výskyt bakterií až o 99 %.

342961 | FRANKE Sorter 121.0494.182 Easysort 450-2-0
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Další zástupce košů, které se podobně jako příborníky 
pouze položí na dno zásuvky. Je určen do skříňky o vnější 
šíři od 600 mm do 1200 mm. Nádoby pro šířku 900 mm 
mají objem 2× 26 l + 11 l. 

350299  | GOLLINUCCI Sorter 9XL System, 900 mm

Odpadkový koš do skříňky o vnějším 
rozměru 300 mm s kbelíkem o objemu 40 l. 
Ideální řešení do úzké skříňky, montáž na 
dno, kuličkové výsuvy jsou součástí koše.

231140 | GOLLINUCCI Sorter Linea 294, 300 mm

Tento koš nadchne všechny, kteří potřebují 
opravdu hodně místa na odpadky (velké 
rodiny, kancelář atp.). Svou litráží 2x 42 litrů 
patří k těm největším košům, jaké v naší 
nabídce najdete.

231113 | GOLLINUCCI Sorter Concept 560, 
600 mm, 6050C



RAUKANTEX
express collection
Nábytkové hrany od firmy REHAU

REHAU patří mezi firmy určující trendy ve výrobě hran. Patentovaná 
řešení REHAU, jako jsou bezespárové hrany pro svařování bez použití 
lepidla, definovala kvalitativní standardy, které jsou etalonem 
v oblastech použití, jako je kuchyň a koupelna.

Neomezená technická řešení na bázi polymerů firmy 
REHAU pro různá odvětví průmyslu a stavebnictví 

umožňují synergii zkušeností z těchto oborů 
a dosahování špičkových vlastností nábytkových hran:

Vysoká UV stabilita a povrchová 
tvrdost povrchových laků .

PMMA hrany leštitelné do vysokého lesku .

Úspora při čištění po olepení .

Lepší vzhled dílce,  
„jako z jednoho kusu“ .

Zrcadlový lesk,  
synchronní lak atd .

Speciální receptury materiálu ABS .

Identická reprodukce dekorů .

Až 6násobný potisk hran .

Široká škála vytlačování povrchových struktur .

Snadná obrobitelnost .

Patentované řešení pro tzv . nulovou spáru .
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Vyhledávač hran RAUKANTEX expess collection 
zobrazuje všechny potřebné informace: 

Přiřazení hran k požadované laminované desce.

Obsahuje 90 značek renomovaných výrobců. 

Tedy 1 800 barev a dekorů. 

Více než 100 000 variant.

Dostupné provedení hran (plus, pro, pure, preglued).

Např. typ hrany – UNI, dekor, zrcadlový lesk, 

Umožňuje vyhledávání podle typů hran a jiných filtrů.

ušlechtilý mat, design skla, efekt 3D. 

Rozmanitost variant od květinových ornamentů 

přes nápadité dekory až po módní korek.

RAUKANTEX  
pure 
• Klasické provedení 

s primerem

• Pro nanášení tavného 
lepidla na hranu nebo 
olepovanou desku

RAUKANTEX  

pro
• Hrana s polymerní funkční 

vrstvou pro perfekcionalisty

• Díky barevně identické 
vrstvě tvořené ze 100 % 
polymerem lze dosáhnout 
perfektních dílců 100% 
beze spár, 100 % barevná 
shoda, 100 % bez lepidla 
– prokázaná průmyslová 
kvalita.

RAUKANTEX  

plus
• Bez viditelných spár

• Hrany s funkční vrstvou 
TPU

• Barevně sladěná funkční 
vrstva na bázi polymeru 
zajistí dílce opticky bez 
viditelné spáry.

RAUKANTEX  
preglued
• Hrany s naneseným 

tavným lepidlem pro ruční 
zpracování
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