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Historie 
Naši historii jsme začali psát již v roce 1993. Máme za se-
bou tedy přes 27 let zkušeností v oboru kompletního vybavení 
kuchyní a koupelen. Víme, že kuchyně i koupelna je pro naše 
zákazníky dlouhodobá významná investice. Při jejím výběru si 
tedy zasloužíte individuální přístup, který je pro nás prioritou.

Inspirace
Kuchyně je srdcem každého domova. Na našich vzorkovnách  
proto budujeme rozsáhlé inspirační zóny. Při cestě k Vaší 
vysněné kuchyni se Vás budeme snažit inspirovat různými 
styly a variantami, které zohlední Vaše nároky na funkci, 
design a prostor, ve kterém se Vaše nová kuchyně nachází.

Kvalita
Spolupracujeme pouze s nejlepšími evropskými výrobci kuchy-
ní. Nabízíme širokou škálu plánovaných kuchyní s množstvím 
individuálních úprav. Stejně tak máme řešení i pro ty, kteří chtě-
jí svoji kuchyni ihned. Skladem, k okamžitému odběru máme  
vybrané řady nejprodávanějších kuchyní.

Grafické návrhy
Pro rok 2020 jsme opět zvýšili kvalitu našich grafických návrhů, 
které Vaší budoucí kuchyni doslova vdechnou život. Naši  
designéři mají rozsáhlé zkušenosti, sledují trendy a každoroční 
 v oboru. Našim designérům záleží nejen na vzhledu, 
ale také na praktičnosti Vaší kuchyně.

Doprava a montáž
S námi se nemusíte bát nekonečných dnů a nocí strávených 
montáží vybrané kuchyně. Náš zkušený montážní tým Vám  
zajistí bezproblémovou realizaci v požadovaném rozsahu  
a špičkové kvalitě. Samozřejmostí je samotná doprava a mon-
táž kuchyně včetně zabudování elektro. spotřebičů a dřezu.

Spokojení zákazníci
Po celou dobu u nás Vaši zakázku zastřešuje jediná osoba.  
Ta Vás celým postupem provede a pomůže Vám v případě  
jakýchkoliv nejasností. Naši prodejci kuchyní Vám poradí 
a doporučí funkčně a designově nejlepší řešení v každé ceno-
vé kategorii. Jednoduše - vše pro Vaši spokojenost.

NOVINKY

Proč kuchyni od nás
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Jak dobře vybrat
Máte obavu, zda jste se rozhodli pro ideální kuchyň? Před fi nálním 
rozhodnutím si zkuste udělat jasno v následujících otázkách. 

Dispozice
Ne všichni kuchyni používáme denně, někteří v jejím prostoru naopak tráví dlouhé
hodiny. Dispozice a ergonomie jsou tedy to klíčové. Bát se nemusíte ani načrtnutí
pracovního trojúhelníku do půdorysu kuchyně. Na frekvenci využití kuchyně pak
pamatujte i při výběru úrovně spotřebičů.

Prostornost
Máte talíře na všední dny, talíře slavnostní, wok pánev, tenderizér, smoothie maker
a odšťavňovač? Pak zřejmě budete potřebovat dostatek odkládacích prostor i skří-
něk. Pokud jste naopak vyznavači minimalismu a vystačíte s pár kusy nádobí, není 
nutné celý vymezený prostor zaplnit skříňkami.

Design
Ačkoliv je to nejdiskutovanější téma, na praktické využití téměř nebude mít vliv. Přes-
to je velmi důležité se v nové kuchyni cítit dobře a mít radost z každého pohledu na 
ni. Projděte si všechny designy v katalogu či online a nebojte se ani sáhnout na vzory 
povrchů na našich showroomech. 

6
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Inspirace online
Mnoho inspirace u nás můžete naleznout i online. Stačí, když na našem webu www.senesi.cz 
zvolíte sekci „inspirace - kuchyně“. Dnes v ní naleznete přes 140 kuchyní a můžete v ní hledat 
dle skvělých fi ltrů. V této sekci také naleznete odkaz na náš konfi gurátor kuchyní.

Design
Ať již preferujete povrchy lesklé, matné, vzory dřevěné či třeba kamenné, zkuste
několik i z jiného soudku. Možná Vás osloví právě ty.

Barva
Ač je stále nejpopulárnější barvou bílá, dalších barevných kombinací se nezříkejte. 

Styl
Rustikální styl Vás hřeje u srdce? Nebo naopak moderní designovka? Vybírejte i dle stylů.

Připravili jsme pro Vás konfi gurátor kuchyní, ve kterém si 
sami můžete v pohodlí domova navrhnout barevnou kom-
binaci Vaší kuchyně ještě předtím, než se stavíte u nás na 
studiu.

Jednoduše stačí zadat do Vašeho webového vyhledávače 
kuchyne.senesi.cz nebo rozklikněte odkaz „konfi gurátor 
kuchyní“ v sekci „inspirace - kuchyně“ na našich stránkách
a můžete začít.

Konfi gurátor umožňuje kromě samotného výběru předních 
ploch, korpusu a pracovní desky doplnit i barevné provedení 
zdí a podlahy, abyste dostali co nejlepší představu o celko-
vém vzhledu místnosti.

Navrženou kuchyni si pak přes odkaz „stáhnout“ jednoduše 
zašlete na svůj email.

Konfi gurátor kuchyní

76
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Přijďte se inspirovat k nám na prodejnu.

Na každém showroomu naleznete nespočet krás-
ných vystavených kuchyní. Jak nejlépe vybrat tu 
pravou, než si ji prohlédnout na živo a moci se jí do-
tknout. Reálné barvy, struktura pracovní desky, nej-
různější typy úchytů, ale i otevírání skříněk. Vše si 
prohlédněte a vyzkoušejte.

Můžete si tak nejlépe představit, která kuchyně pro 
Vás bude ta pravá a ve které se Vám bude nejenom 
dobře vařit, ale i trávit čas s rodinou a přáteli.

Inspirujte se
u nás

8
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Dispozice kuchyně
V případě, že řešíte rekonstrukci, je volba dispozice kuchyně často dána možnostmi samotné nemovitosti. Řada zákazníků však i při novostavbě váhá mezi několika 
variantami. A protože každý z nás má jiné preference i nároky na kuchyň jako takovou, vyberte si tu, která vyhovuje Vám. Čtyři základní typy Vám představujeme nejen na této 
dvoustránce, ale i u každé z našich kuchyňských sérií, u kterých jsme vytvořili kalkulace pro tyto nejčastěji volené dispozice. Ty odpovídají dané sérii v přestavované barevné 
variantě a jejím základním provedením. Naši designéři pro Vás rádi navrhnou nejen některou z těchto základních variant, ale i případné zcela atypické řešení. 

Rovná dispozice, u stěny
Základní varianta uspořádání kuchyně v podobě rovné dispozice, podél jedné stěny. 
Ani v tomto řešení se však vůbec není nutné vzdávat požadavků, jako jsou spotře-
biče ve zvýšené pozici nebo estetických prvků jako závěsný systém, obložení zadní 
stěny či otevřené skříňky.

Rohová dispozice, do „L„
Dispozice typu „L„ je jednou z nejvhodnějších variant pro menší a střední prosto-
ry. Výhodou je i snadné udržení tzv. pracovního trojúhelníku (pohyb mezi varnou 
deskou, dřezem a lednicí). I pro dříve hůře využitelný roh můžete dnes najít řadu 
zajímavých řešení.
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Dispozice s ostrůvkem
Nejpoptávanější a velmi oblíbená varianta. Pokud máte dostatek prostoru pro její 
realizaci, nebudete litovat. Vždyť nikdo nechce být sám v kuchyni, zatímco se hosté 
či rodina baví v obýváku. Pro ještě větší vzdušnost a propojení kuchyně s obytnou 
častí lze dnes najít designové digestoře zabudované přímo do varné desky.

Dispozice do „U„
Hledáte-li dostatek úložných prostor a velkou pracovní plochu, je pro Vás kuchyně 
ve tvaru „U„ ideální. I tu však nemusíte vytvořit pouze jako uzavřenou. Pokud jednu 
ze stran necháte otevřenou, získáte variantu s poloostrůvkem.

„Nejste-li si jisti, jakou dispozici lze do Vašeho prostoru umístit, přijďte se k nám 
bez obav poradit. Návrháři v SENESI realizovali již stovky kuchyní a nepřeberné  
množství komplikovaných prostor. Nepokrčíme rameny.„
 

Martin Strnad 
designér kuchyní
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Ergonomie kuchyně ovlivňuje Vaší psychickou i fyzickou pohodu. 
Závisí na ní celé fungování - dokáže změnit práci na zábavu nebo 
z ní naopak udělat peklo. Ergonomicky dobře plánovaná kuchyně 
je jedinečná a pomáhá v každém ohledu. Je totiž uzpůsobená jen 
a pouze Vám! 

Vhodné přizpůsobení architektury a uspořádání kuchyně udělá 
mnohem víc, než by se vám mohlo zdát. Správná výška pracov-
ní desky, sporáku i dřezu, rozmístění jednotlivých prvků i prostor 
mezi nimi, to vše rozhoduje o tom, jak se v kuchyni budete cítit. 

V prostředí šitém na míru Vám bude dobře a z práce se tak stane 
potěšení.

Ergonomie kuchyně 

12
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Ideální je zařídit si kuchyňskou linku v různých úrovních tak, 
aby se vám při konkrétní činnosti pracovalo komfortně. Na roz-
díl od sporáku by dřez měl být lehce vyvýšen. Na jeho dno tak 
dosáhnete i bez zbytečného ohýbání. 

Běžná pracovní deska je vysoká 87 cm. V této výšce lze bez 
problémů dělat veškeré přípravné práce, jako je čištění, krájení, 
loupání, strouhání atd.

Ideální výška při vaření se počítá od horní hrany průměrného 
hrnce, což je asi 25 cm pod loktem. To umožní mít uvolněná 
ramena a ruce. Plocha by tak v tomto případě měla být níž.

Důležité je myslet i na umístění spotřebičů 
tak, aby byly pohodlně ovladatelné. Při pe-
čení se už nikdy nebudete muset neustále 
shýbat.

Pokud se často skláníte k myčce nebo nedo-
sáhnete do horních skříněk, brzy můžete mít 
problémy s páteří. Uzpůsobte si kuchyni tak, 
aby vám pomáhala!

Každá činnost potřebuje jiný pohyb. Také 
změna postoje však hraje svou roli. Z toho 
důvodu je ideální mít poblíž linky možnost 
posezení, např. při přípravných pracích.  

Výška lokte ohnuté ruky je nejdůležitější 
rozměr, který potřebujete znát! Podlé této 
míry si dokážete správně navrhnout celou 
kuchyni úplně sami. Měřte dle osoby, která 
v ní tráví nejvíc času.

12
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Organizace kuchyně
Kam uložit všechno nádobí? Jak nejlépe schovat koš na tříděný odpad? Kolik pří-
borů potřebuji? Kde uskladnit potraviny? Jsou praktičtější skříňky nebo komoda 
se zásuvkami? To jsou nejčastěji kladené otázky při zařizování nové kuchyně. 
Uskladňujeme v ní nejen potraviny, ale veškeré nádobí, pomůcky a prostředky
k vaření, hodování i umývání. Kuchyně je obvykle nejvytíženější místnost z celé 
domácnosti a proto vyžaduje pořádek a dokonalé uspořádání. Přinášíme Vám 
rady a tipy, jak se s těmito problémy vypořádat co možná nejefektivněji. Ukážeme 
Vám, jak nepromrhat ani jediný centimetr v místnosti. Díky rafi novaným zásuv-
kám se Vám i do malých prostor vejde vše, co potřebujete k pohodlné práci. 

Nebojte se novinek a usnadněte si život!
S námi si svou novou kuchyni zorganizujete bez potíží!

14
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skříňka
s výsuvnými 
zásuvkami

spodní skříňky
vestavná myčka

vestavná 
troubavestavná 

lednice

varná 
deska

digestoř

nástěnné
skříňky

nerezový dřez

zásuvková skříň

nástěnné
skříňky

14
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Organizace
kuchyně

Ambia-line
 
S novou řadou Ambia-line (by Blum) přichází úhledný  
pořádek do každé zásuvky.

Tento způsob vnitřního členění v elegantním designu 
rámu totiž nabízí množství možností  uspořádání vnitř-
ního života nábytku (a to nemusí být  pouze v kuchyni).
 
Ocelový rám můžete mít v černé, tmavě šedé, či bílé  
barvě. Dřevěný design ve třech provedení dřeva - ořech 
Tennessee, dub  nebraska a dub bardolino.

horní zásuvka pro kuchyňské náčiní zásuvka v úrovni dřezu - využijte každý prostor spodní kombinovaná zásuvka
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Orga-line

Řada Orga-line (by Blum) je plná nápadů do praktické  
kuchyně. Díky flexibilnímu systému příček a široké 
paletě variací si vytvoříte prostor přesně dle Vašich  
potřeb.
 
Praktická přehlednost myslí i na detaily či ochranu 
těch nejmenších v kuchyni - dětí. V nabídce naleznete 
i bezpečností držák na nože či vestavěnou řezačku na  
potravinovou fólii.

Paletu dalších možností naleznete v poslední části  
našeho katalogu.

Organizace
kuchyně

výsuv s příčkami praktická zásuvka na talíře držák na nože, řezačka na folie
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trvale
skladem
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kuchyně Next
Elegantní kuchyně Next, trvale skladem.

Připravili jsme pro Vás řadu kuchyní Next, kterou držíme
v několika barevných provedeních trvale skladem.

Kuchyni si tak můžete kdykoliv bez čekání rovnou odvézt.

Skladem držíme i celou řadu doplňků, jakou jsou například
vykrývací boky, zádové panely, příborníky a osvětlení.

21
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Kuchyně Next je elegantní, vkusná a zaujme skvě-
lou cenou! Díky čistým liniím a příjemným barvám 
se hodí do každé moderní domácnosti. Je nadča-
sová. 

Kombinace bílé a dřeva patří mezi nejoblíbenější. 
Dub je příjemný a působí útulně. Zvolit si však můžete
i pracovní desku v barvě antracitu. Vybrat si můžete
i z několika variant dvířek. Nejen v menších prosto-
rech oceníte skříňky s výklopnými dvířky. 

Kuchyni Next si můžete odvézt kdykoli budete chtít 
- vždy ji máme na skladě! 

Next již od 11.990,-

bílá vysoký lesk 
(dvířka) 

plnovýsuv
s brzdným
systémem

dub arlington 
(dvířka horní/
pracovní deska) 

santuro antracit 
(pracovní deska) 

typ kuchyně -  stěna 270 cm          22.000,-typ kuchyně -  stěna 210 cm       17.300,- typ kuchyně -  rohová           28.900,- typ kuchyně -  „U„       46.100,-

diamantově šedá 
(dvířka) 

dub halifax
(dvířka horní/
pracovní deska) 

bílá
(korpus) trvale

skladem

bílá vysoký lesk, pracovní deska santuro antracit

str. 29 str. 26str. 28 str. 29

barevné varianty
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prostorné
zásuvky
s nosností 
až 50 kg
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Kuchyně NEXT z naší řady EBS kitchen je velmi poutavá a zároveň finančně dostupná. Najde si celou řadu obdivovatelů nejen pro svůj moderní styl a hladké linie. Velmi líbivé jsou použité barvy i materiály. Zároveň je 
i praktická, což dokazuje například odolná pracovní deska nebo kvalitní tlumení skříněk. Za zmínku stojí také prostorné šuplíky, do kterých pohodlně uskladníte vše, co potřebujete. Díky nosnosti celých 100 kg se 
nemusíte obávat, že by zásuvky vyjížděly z kolejnic nebo se prohýbaly.

Klasická bílá nebo kombinace bílé s barvou „dub arlington“ je vůbec nejoblíbenější, která se na kuchyňské linky používá. Next je promyšlená a dotažená do posledních detailů. Výrobci mysleli i na takové maličkosti, 
jako jsou sokly v barvě desky. V nabídce jsou skříňky rohové nebo zalamovací. Ty s prosklenými dvířky oceníte v menších prostorech – kuchyně díky tomu bude vypadat vzdušnější a opticky větší. Přidanou hodnotou 
je i fakt, že jsou k dispozici na skladě, a tak si tuto kuchyni můžete odvézt domů kdykoli!

kvalitní 
tlumení
dvířek

odolná
pracovní
deska

varianta
s prosklením

sokl 
v barvě
desky

kuchyně NEXT

trvale
skladem
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Moderní a nadčasový design trvale
skladem

diamantově šedá, dub halifax, pracovní deska dub halifax
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Čisté linie a kvalitní provedení trvale
skladem

kuchyně NEXT

diamantově šedá, pracovní deska dub arlington
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Praktická ve všech směrech trvale
skladem

bílá vysoký lesk, pracovní deska santuro antracit bílá vysoký lesk, pracovní deska santuro antracit

bílá vysoký lesk, diamantově šedá, pracovní deska santuro antracit
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Mnoho barevných kombinací

varianta na objednávkuvarianta na objednávku dub halifax dub arlington

kuchyně NEXT

trvale
skladem

bílá vysoký lesk, dub halifax, pracovní deska dub halifax
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dvířka 1x plná
300x704x315 mm
EH301DBLP  1.337,-
bílá lesk
EH301DDLP  1.225,-
dub arlington
EH301DSLP  1.334,-
diamantově šedá
EH301DHLP  1.334,-
dub halifax

Horní skříňka 30 cm
M

L
P

dvířka 1x plná
150x704x315 mm
EH15BLP 1.007,-
bílá lesk
EH15DLP 944,-
dub arlington
EH15SLP 1.007,-
diamantově šedá
EH15HLP 1.007,-
dub halifax

Horní skříňka 15 cm
M

L
P

dvířka 1x plná
450x704x315 mm
EH451DBLP  1.550,-
bílá lesk
EH451DDLP  1.380,-
dub arlington
EH451DSLP  1.550,-
diamantově šedá
EH451DHLP  1.550,-
dub halifax

Horní skříňka 45 cm
M

L
P

dvířka 1x plná
600x704x315 mm
EH601DBLP 1.821,-
bílá lesk
EH601DDLP 1.603,-
dub arlington
EH601DSLP 1.821,-
diamantově šedá
EH601DHLP 1.821,-
dub halifax

Horní skříňka 60 cm
M

L
P

dvířka 2x plná
900x704x315 mm
EH902DB 2.707,-
bílá lesk
EH902DD 2.367,-
dub arlington
EH902DSLP 2.707,-
diamantově šedá
EH902DHLP 2.707,-
dub halifax

Horní skříňka 90 cm
M

dvířka 1x lomená
600x704x600 mm
EH60RLB 2.847,-
bílá lesk
EH60RLD 2.641,-
dub arlington
EH60RLS 2.847,-
diamantově šedá
EH60RLH 2.847,-
dub halifax

Horní rohová skříňka 60 cm
D

dvířka LEVÁ 1x SKLO
450x704x315 mm
EH451DZBL 1.966,-
bílá lesk
EH451DZDL 1.793,-
dub arlington
EH451DZSL 1.966,-
diamantově šedá
EH451DZHL 2.087,-
dub halifax

Horní skříňka 45 cm
M

dvířka PRAVÁ 1x SKLO
450x704x315 mm
EH451DZBP 1.966,-
bílá lesk
EH451DZDP 1.793,-
dub arlington
EH451DZSP 1.966,-
diamantově šedá
EH451DZHP 2.087,-
dub halifax

Horní skříňka 45 cm
M

dvířka LEVÁ 1x SKLO
600x704x315 mm
EH601DZBL 2.479,-
bílá lesk
EH601DZDL 2.063,-
dub arlington
EH601DZSL 2.479,-
diamantově šedá
EH601DZHL 2.644,-
dub halifax

Horní skříňka 60 cm
M

dvířka PRAVÁ 1x SKLO
600x704x315 mm
EH601DZBP 2.479,-
bílá lesk
EH601DZDP 2.063,-
dub arlington
EH601DZSP 2.479,-
diamantově šedá
EH601DZHP 2.644,-
dub halifax

Horní skříňka 60 cm
M

dvířka 2x SKLO
900x704x315 mm
EH902DZB 3.539,-
bílá lesk
EH902DZD 3.193,-
dub arlington
EH902DZS 3.539,-
diamantově šedá
EH902DZH 3.781,-
dub halifax

Horní skříňka 90 cm
M

Horní skříňky s plnými výklopnými dvířky

dvířka 1x výklopná
600x352x315 mm
EH60HKB 1.903,-
bílá lesk
EH60HKD 1.762,-
dub arlington
EH60HKS 1.903,-
diamantově šedá
EH60HKH 1.903,-
dub halifax

Horní skříňka 60 cm
M

dvířka 1x výklopná
900x352x315 mm
EH90HKB 2.352,-
bílá lesk
EH90HKD 2.132,-
dub arlington
EH90HKS 2.352,-
diamantově šedá
EH90HKH 2.352,-
dub halifax

Horní skříňka 90 cm
M

dvířka 1x zalamovací
600x704x315 mm
EH60YHB 4.334,-
bílá lesk
EH60YHD 4.492,-
dub arlington
EH60YHS 4.334,-
diamantově šedá
EH60YHH 4.334,-
dub halifax

Horní skříňka 60 cm
M

dvířka 1x zalamovací
900x704x315 mm
EH90YHB 5.589,-
bílá lesk
EH90YHD 5.259,-
dub arlington
EH90YHS  5.589,-
diamantově šedá
EH90YHH  5.589,-
dub halifax

Horní skříňka 90 cm
M

dvířka 1x výklopná
600x704x315 mm
EH60M1DB 1.299,-
bílá lesk
EH60M1DD 1.186,-
dub arlington
EH60M1DS 1.299,-
diamantově šedá
EH60M1DH 1.299,-
dub halifax

Horní skříňka 60 cm
pro mikrovlnnou troubu
M

dvířka 1x lomená
650x704x650 mm
EH65RLB 3.015,-
bílá lesk
EH65RLD 2.772,-
dub arlington
EH65RLS 3.015,-
diamantově šedá
EH65RLH 3.015,-
dub halifax

Horní rohová skříňka 65 cm
D

Horní skříňky s plnými a prosklenými dvířky

trvale
skladem rozměry: šířka x výška x hloubka

univerzální provedení dvířekL
P

demontovaná skříňkaD
montovaná skříňkaM

korpus
bíláBarevné varianty

kuchyně NEXT

Skříňky na potraviny, lednici a vestavbu

Úchytky

dvířka 2x plná
600x2078x560 mm
PO602DLPB 5.156,-
bílá lesk
PO602DLPS 5.156,-
diamantově šedá

Potravinová skříň 60 cm
D

L
P

dvířka 2x plná
600x2078x560 mm
CHU22LPB 5.156,-
bílá lesk
CHU22LPS 5.156,-
diamantově šedá

Skříň pro vestavnou lednici
D

L
P

dvířka 1x výklopná, 1x plná
600x2078x560 mm
CHU5B 4.398,-
bílá lesk
CHU5S 4.398,-
diamantově šedá

Skříň pro vestavné spotřebiče
D

L
P

964535 66,-
nerez lesk

Úchytka

976841 182,-
tmavě šedá lesk

Úchytka

horní dvířka
satinované sklo

horní dvířka
satinované sklo

horní dvířka
satinované sklo

horní dvířka
dub arlington

horní dvířka
dub halifax

horní / spodní dvířka
diamantově šedá

horní dvířka
satinované sklo

horní / spodní dvířka
bílá lesk

L
P

L
P

M

L
P

Horní skříňka 60 cm pro výsuvnou digestoř

dvířka 1x plná
600x414x315 mm
EH60DGDBLP 1.278,-
bílá lesk
EH60DGDDLP 1.278,-
dub arlington
EH60DGDSLP 1.112,-
diamantově šedá
EH60DGDHLP 1.278,-
dub halifax
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Spodní skříňky

dvířka 2x plná
900x830x510 mm
ES902DB 2.879,-
bílá lesk
ES902DS 2.879,-
diamantově šedá

Spodní skříňka 90 cm
M

dvířka 1x plná
300x830x510 mm
ES301DLPB 1.498,-
bílá lesk
ES301DLPS 1.498,-
diamantově šedá

Spodní skříňka 30 cm
M

L
P

dvířka 1x plná
450x830x510 mm
ES451DLPB 1.723,-
bílá lesk
ES451DLPS 1.723,-
diamantově šedá

Spodní skříňka 45 cm
M

L
P

dvířka 1x plná
600X830X510 mm
ES60D1DLPB 2.158,-
bílá lesk
ES60D1DLPS 2.158,-
diamantově šedá

Spodní skříňka dřezová 60 cm
M

L
P

dvířka 1x lomená
850x830x850 mm
ES90RLB 3.454,-
bílá lesk
ES90RLS 3.454,-
diamantově šedá

Spodní rohová skříňka 90 cm
D

L
P

dvířka 1x plná
600x830x510 mm
ES601DLPB 1.984,-
bílá lesk
ES601DLPS 1.984,-
diamantově šedá

Spodní skříňka 60 cm
M

L
P

plnovýsuvné zásuvky 3x
900x830x510 mm
MBAES903ZB 6.573,-
bílá lesk
MBAES903ZS 6.573,-
diamantově šedá

Spodní skříňka 90 cm

plnovýsuvné zásuvky 3x
600x830x510 mm
MBAES603ZB 5.116,-
bílá lesk
MBAES603ZS 5.116,-
diamantově šedá

Spodní skříňka 60 cm

plnovýsuvné zásuvky 3x
450x830x510 mm
MBAES453ZB 4.860,-
bílá lesk
MBAES453ZS 4.860,-
diamantově šedá

Spodní skříňka 45 cm

plnovýsuvný koš 1x
150x706x510 mm
ES15CB 2.492,-
bílá lesk
ES15CS 2.492,-
diamantově šedá

Spodní skříňka 15 cm
M M M M

dvířka 1x plná
996x830x510 mm
ES99RLPB 2.665,-
bílá lesk
ES99RLPS 2.665,-
diamantově šedá

Spodní rohová skříňka 90 cm
M

L
P

spodní zásuvka 1x
600x830x510 mm
MBAES60ERC1B 2.147,-
bílá lesk
MBAES60ERC1S 2.147,-
diamantově šedá

Spodní skříňka 60 cm pro troubu
M

50x701x16 mm
VL50SH 35,-
bílá
100x704x315mm
VPL704 275,-
bílá
100x2076x315mm
VPL2076 418,-
bílá

Vykrývací lišta 5, 10 cm

Výkryty skříněk, dvířka na myčku

120x701x74 mm
CR65-701B 475,-
bílá lesk
CR65-701S 475,-
diamantově šedá

Vykrývací rohová lišta
D

bez panelu
597x701x22 mm
K60UVB 764,-
bílá lesk
K60UVS 764,-
diamantově šedá

Dvířka na myčku 60 cm

s panelem
597x573x22 mm
K60UB 539,-
bílá lesk
K60US 539,-
diamantově šedá

Dvířka na myčku 60 cm

bez panelu
447x701x22 mm
K45UVB 632,-
bílá lesk
K45UVS 632,-
diamantově šedá

Dvířka na myčku 45 cm

s panelem
447x573x22 mm
K45UB 432,-
bílá lesk
K45US 432,-
diamantově šedá

Dvířka na myčku 45 cm
M M M MD

Doplňky

Pracovní desky, sokly

dub arlington
PD 165
1650x38x600 mm
5313380 1.265,-
PD 240
2400x38x600 mm
5313438 1.838,-
PD 410
4100x38x600 mm
5313442 2.299,-

Pracovní deska 38 mm

santuro antracit
PD 165
1650x38x600 mm
5261423 1.046,-
PD 240
2400x38x600 mm
5261481 1.518,-
PD 410
4100x38x600 mm
5261485 1.899,-

Pracovní deska 38 mm Sokl 124 mm

dub arlington
sokl
4000x124x13 mm
964390 532,-
koncovka soklu
964395 27,-
rohová spojka soklu
964391 27,-

Pracovní deska 38 mm

dub halifax
PD 165
1650x38x600 mm
5333329 2.530,-
PD 240
2400x38x600 mm
5333387 3.674,-
PD 410
4100x38x600 mm
5333391 4.579,-

Sokl 124 mm

nerez
sokl
4000x124x13 mm
964410 532,-
koncovka soklu
964414 27,-
rohová spojka soklu
964411 27,-

Sokl 124 mm

grafi t
sokl
4000x124x13 mm
916123 532,-
koncovka soklu
916124 27,-
rohová spojka soklu
916126 27,-

bílá
sokl
4000x124x13 mm
914339 532,-
koncovka soklu
914340 27,-
rohová spojka soklu
914342  27,-

Sokl 124 mm

studené světlo, 7,5 W
šířka 599 mm
923440 1.232,-
studené světlo, 12 W
šířka 899 mm
923441 1.552,-

celkový výkon nesmí
přesáhnout 30 W,
bez vypínače
923215 487,-

LED osvětlení Trafo HLT 30 W

pro zásuvku 450 mm
887854  133,-
šedý plast

pro zásuvku 600 mm
887855 160,-
šedý plast

pro zásuvku 900 mm
887856 302,-
šedý plast

Příborník 45 Příborník 60

Příborník 90

kuchyně NEXT
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plánované          kuchyně
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plánované          kuchyně
33
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Lesk a mat
Pomocí moderního přístupu k designu Vám 
ukážeme mnohé nápady, které jsou pro Vás 
ty pravé, pokud hledáte moderní kuchyni. 
Nechte se inspirovat kompaktním řešením 
v malých prostorech nebo naopak velkory-
se pojatým řešením s ostrůvkem.

Moderní barvy, povrchy a prvky jako otevře-
né regály jenom umocní moderní vzhled. 
Samozřejmostí je i propojení s jídelní částí.

Moderní
& inspirativní



3736
Fabiana bílá mat, lak



3736

Série Fabiana v kombinaci bílé a černé je nestár-
noucí variantou, která nevychází z módy. Matná  
povrchová úprava ji pak odliší od typického světlého  
lesku. Bude Vás tak těšit hledat do kuchyně Fabiana   
vhodné dekorace a doplňky, které její styl ještě  
posunou o stupínek výše.
 
Chtěli-li byste svůj interiér mírně barevně zatónovat, 
lze volit ze hedvábně šedé či magnolie.

Nadčasový oblek na míru - to je Fabiana.  

Fabiana již od 33.500,-

typ kuchyně -  rohová       45.900,-typ kuchyně -  stěna       33.500,- typ kuchyně -  ostrůvek       44.200,- typ kuchyně -  „U„       72.500,-

alpská bílá 
mat, lak

bílá 
mat, lak

hedvábně šedá 
mat, lak

magnólie
mat, lak

další barevné varianty
série naleznete v sekci „Paleta možností“ na str. 220

kamenná šedá
mat, lakbarevné varianty
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Elizabeth rezavě červená ultramat, pracovní deska dub sierra
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grafitová černá 
ultramat

Matnou červenou vhodně doplňují odstíny dřeva. 
Kuchyně Elizabeth působí svěže a vesele.

Skutečná rodinná kuchyně: tvar L s dostatkem mís-
ta, integrovanou troubou a výškou XL pro spoustu 
praktického úložného prostoru.

Ultra matná dvířka mají inovativní protiotiskovou  
úpravu. Nevzhledné otisky prstů jsou tedy věcí mi-
nulosti.

Elizabeth

rezavě červená 
ultramat

PROTIOTISKOVÁ ÚPRAVA

str. 41

další barevné varianty
série naleznete v sekci „Paleta možností“ na str. 220

již od 33.500,-

typ kuchyně -  rohová       45.900,-typ kuchyně -  stěna       33.500,- typ kuchyně -  ostrůvek       44.200,- typ kuchyně -  „U„       72.500,-

barevné varianty



4140
Elizabeth grafitová černá ultramat, pracovní deska caledonia

41



4140 41
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Fany magnólie ultra vysoký lesk, lak, dub virginia



4342

Fany magnólie je vkusná a velmi univerzální. Hodí 
se jak do moderního bytu, tak do rodinného domu. 
Díky nadčasovým přírodním odstínům vám bude 
dělat radost dlouhá léta. Je přizpůsobivá a tím i je-
dinečná. Nabízíme ji v řadě barevných tónů, i v kom-
binaci několika dekorů dřeva. 

Zvolíte-li variantu bez úchytek, rázem máte z pří-
jemné útulné kuchyně mimořádně moderní a trendy 
design, který padne do každé soudobé domácnosti. 
Fany zkrátka rozjasní každou domácnost.  

Fany

alpská bílá ultra
vysoký lesk, lak

bílá ultra
vysoký lesk, lak

písková ultra
vysoký lesk, lak

magnólie ultra
vysoký lesk, lak

Fany dub virginia, bílá vysoký lesk, lak

str. 44, 45 str. 45

další barevné varianty
série naleznete v sekci „Paleta možností“ na str. 220

již od 33.500,-

typ kuchyně -  rohová       45.900,-typ kuchyně -  stěna       33.500,- typ kuchyně -  ostrůvek       44.200,- typ kuchyně -  „U„       72.500,-

barevné varianty



4544
Fany bílá ultra vysoký lesk, lak, pracovní deska mixwood

45



4544

Fany písková ultra vysoký lesk, lak, pracovní deska ponderosa pine

Fany bílá ultra vysoký lesk, lak, nerez kartáčovaná imitace, pracovní deska kamenná šedá
45



4746
Ibisa chilli vysoký lesk, lak, dub nelson, pracovní deska dub nelson
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Výrazná Ibisa si vás podmaní. Její poutavé barvy 
nadchnou každého, kdo má rád nevšednost. Kromě 
provokativní červené jsou k dispozici také přírodní 
barvy jako vanilka, kašmír nebo šedá perla. Celkem 
čtrnáct barev v lesklém nebo matném provedení 
zajistí, že tato kuchyně padne do každé moderní do-
mácnosti. Její nápadité výsuvné poličky vám ušetří 
místo ve skříňkách. Dotykem otevíraná dvířka jsou 
praktická, bezpečná i efektní. 

Laminovaná MDF deska je vyrobena speciální tech-
nologií, díky níž bude povrch dokonale příjemný ne-
jen na pohled, ale i na dotek. Pořiďte si kuchyni, co 
uspokojí všechny Vaše smysly!

Ibisa  již od 30.700,-

Protiskluzová 
úprava výsuvných 
poliček Dvířka 

otevíraná 
dotykem

typ kuchyně -  rohová       40.900,-typ kuchyně -  stěna       30.700,- typ kuchyně -  ostrůvek       42.500,- typ kuchyně -  „U„       71.200,-

kašmír
supermat, lak

bílá
supermat, lak

šedá
supermat, lak

šedý kámen  
supermat, lak

černá
supermat, lak

bílá
vysoký lesk, lak

chilli 
vysoký lesk, lak

perla šedá
vysoký lesk, lak

dub riviera 
mountain

dub halifax 
tabak

vanilka
vysoký lesk, lak

barevné varianty břidlice černá

dub kronberg
dub
sanremo sand

dub
wotan
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Ibisa tip-on bílá vysoký lesk, lak, pracovní deska dub kronberg



4948

Ibisu můžete mít i ve světlých tónech a v bezú-
chytkovém provedení. Otevírání zajišťuje dotykové 
kování tip-on. Lehkým stlačením dvířek dojde k je-
jich otevření. Celkem patnáct barev v lesklém nebo 
matném provedení zajistí, že tato kuchyně padne 
do každé moderní domácnosti. Její nápadité výsuv-
né poličky vám ušetří místo ve skříňkách. Dotekem 
otevíraná dvířka jsou praktická, bezpečná i efektní. 

Laminovaná MDF deska je vyrobena speciální tech-
nologií, díky níž bude povrch dokonale příjemný ne-
jen na pohled, ale i na dotek. Pořiďte si kuchyni, co 
uspokojí všechny Vaše smysly!

Ibisa tip-on již od 33.700,-

typ kuchyně -  rohová       43.900,-typ kuchyně -  stěna       33.700,- typ kuchyně -  ostrůvek       45.500,- typ kuchyně -  „U„       73.200,-

kašmír
supermat, lak

bílá
supermat, lak

šedá
supermat, lak

šedý kámen  
supermat, lak

černá
supermat, lak

bílá
vysoký lesk, lak

chilli 
vysoký lesk, lak

perla šedá
vysoký lesk, lak

dub riviera 
mountain

dub halifax 
tabak

vanilka
vysoký lesk, lak

barevné varianty břidlice černá

dub kronberg
dub
sanremo sand

dub
wotan
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Fiona břidlice šedá vysoký lesk, pracovní deska ponderosa pine



5150

Moderní koncept kuchyně Fiona stírá prostor mezi 
kuchyní a obývací části.
Kuchyně plynule navazuje za pomoci proskleného 
rohu ostrůvku na obývák.
Obývací stěna je barevně sladěna s kuchyní. Její 
součástí jsou praktické závěsné spodní skříňky.

Hladká dvířka ve vysokém lesku břidlicově šedé vy-
zdvihují eleganci celého prostoru.

Fiona již od 36.700,-

typ kuchyně -  rohová       51.200,-typ kuchyně -  stěna       36.700,- typ kuchyně -  ostrůvek       49.600,- typ kuchyně -  „U„       78.800,-

alpská bílá
vysoký lesk

bílá
vysoký lesk

magnólie
vysoký lesk

hedvábně šedá
vysoký lesk

břidlice šedá
vysoký lesk

obývací stěna

str. 52str. 53 str. 53

další barevné varianty
série naleznete v sekci „Paleta možností“ na str. 220barevné varianty



52
Fiona magnólie vysoký lesk, pracovní deska dub virginia



5352

Fiona alpská bílá vysoký lesk, dub havana

Fiona hedvábně šedá vysoký lesk, pracovní deska dub yukon
53



54
Gina bílá vysoký lesk, pracovní deska dub arlington



5554

Kuchyně Gina prozáří vaši domácnost! Je svěží, 
lehká a moderní. Její jasné barvy evokují teplé letní 
dny. Velmi poutavá je kombinace lesklých povrchů 
a různých přírodních odstínů. Dub, kašmír i kámen 
působí příjemně a útulně. Skříňky mají výškově na-
stavitelné nožičky, což pomůže při případných ne-
rovnostech podlahy. 

Kuchyně je navíc příznivá svou cenou. Je to ideální 
řešení pro ty, kteří chtějí spojit eleganci a současné 
trendy.

Gina již od 38.200,-

Jemné osvětlení 
otevřených 
skříněk

Integrovaná 
úchytka

ivory 
vysoký lesk

bílá 
vysoký lesk

šedá 
vysoký lesk diamantově šedá pino aurelio 

typ kuchyně -  rohová       45.900,-typ kuchyně -  stěna       38.200,- typ kuchyně -  ostrůvek       47.200,- typ kuchyně -  „U„       72.500,-

kašmír šedý kámen dub arlington barevné varianty



56
Titania kartáčovaná ocel imitace, pracovní deska beton břidlicově šedá



5756

Kuchyně Titania je novinkou letošního roku. Unikát-
ní vzhled kartáčované oceli vynikne zejména v mi-
nimalistických či industriálně laděných interiérech. 

Můžete si být jisti, že Vaše kuchyně bude opravdo-
vým originálem a přesto se nemusíte obávat, že by 
tento styl za pár let vyšel z módy.

Ocelový vzhled kuchyně pak můžete umocnit po-
mocí nerezové, či naopak černé kombinace baterie, 
dřezu a digestoře. V designu metal jsou v našich 
showroomech k vidění i stylové obklady a dlažby.

Titania již od 37.700,-

typ kuchyně -  rohová       52.200,-typ kuchyně -  stěna       37.700,- typ kuchyně -  ostrůvek       50.600,- typ kuchyně -  „U„       79.800,-

kartáčovaná ocel 
imitacebarevná varianta



58
Ember mušle vysoký lesk, cement, pracovní deska dub kronberg



5958

plower mat

dub
kronberg světlý

Elegantní Ember je trendy i klasická. Tóny dřeva 
a jednobarevné plochy skříněk tvoří půvabnou kom-
binaci. Zadní panel linky si můžete sladit s pracovní 
deskou. Díky tomu získá kuchyně na kompaktnosti 
a působí útulněji. Velmi důmyslné jsou ukryté vnitřní 
šuplíky, které šetří místo. Kuchyně Ember se vyrábí 
v mnoha barvách a to i ve vysokém lesku. 

Volit můžete od výrazných barev jako je 
marigold či červená až po příjemné tóny dubu 
nebo pino aurelio. Z pestré palety odstínů kuchyně  
Ember si vybere úplně každý. 

Ember již od 32.700,-

Zadní panel 
dokonale 
sladěný 
s pracovní 
deskou

vanilka
vysoký lesk

červená
vysoký lesk

magnólie
dub
bardolino

mušle
vysoký lesk

dub
sanremo sand

grafit
vysoký lesk

tmavě hnědá
vysoký lesk grafit 

dub
arlington

dub
wotanpino aurelio

marigold
vysoký lesk

typ kuchyně -  rohová       42.600,-typ kuchyně -  stěna       32.700,- typ kuchyně -  ostrůvek       44.500,- typ kuchyně -  „U„       74.500,-

bílá arctic
vysoký lesk

bílá arctic kašmír

cement  

dub
halifax tabak

Praktická
polička
na bylinky

barevné varianty



60
Teresa břidlicová šedá supermat, caledonia, pracovní deska břidlicová šedá



6160

Teresa představuje neopakovatelné barvy, které vás 
uchvátí. Její šedé a modré odstíny budou bavit kaž-
dý den. Teresa se pro své čisté linie perfektně hodí 
do moderních domácností. Krásné horní skříňky 
jsou praktické, se spoustou úložného prostoru a na-
víc mají integrovaná světla. Díky svým jedinečným 
barevným kombinacím, dokonale podtrhne celý váš 
interiér. 

Teresa je kuchyně, co nezůstane bez povšimnutí. 
Pokud chcete vaši domácnost oživit něčím 
originálním, kuchyně Teresa je rozhodně tou 
správnou volbou.

Teresa již od 29.990,-

typ kuchyně -  rohová       43.600,-typ kuchyně -  stěna       29.990,- typ kuchyně -  ostrůvek       34.900,- typ kuchyně -  „U„       64.400,-

magnólie
supermat

kámenná šedá
supermat

aqua
supermat

břidlicová šedá
supermat

černá
supermat

alpská bílá
supermat

hedvábně šedá
supermat

str. 62, 65str. 64 str. 65

str. 64

další barevné varianty
série naleznete v sekci „Paleta možností“ na str. 220barevné varianty



62
Teresa kamenná šedá supermat, pracovní deska kamenná šedá



6362

květináče na bylinky

praktický skrytý úložný prostor

63



64
Teresa černá supermat, alpská bílá supermat, pracovní deska dub sierra



6564

Teresa kamenná šedá supermat, caledonia, pracovní deska caledonia

Teresa hedvábně šedá supermat, beton černý
65



66
Tina kašmír supermat, pracovní deska dub halifax tabak



6766

Kuchyně Tina je trendy a rafinovaná. Jejím typickým 
prvkem jsou úchytky vsazené do hran dvířek. Díky 
hladkým liniím a barvám splňuje současné módní 
trendy. Dvířka jsou z MDF desky, při jejíž výrobě byla 
použita pokroková UV technologie. Díky té nebudou 
na desce nežádoucí otisky prstů. Povrch tak spoju-
je dokonalý vzhled i pocit na dotek. Detaily, jako je 
třeba skleněná zástěna za varnou desku, přidávají 
kuchyni nejen na praktičnosti, ale navíc skvěle vy-
padají. 

Kuchyně Tina získala cenu veletrhu na Výstave 
nábytku a bývanie v Nitře.

Tina

výklopné kovaní 
s doživotní
zárukou

praktická skleněná 
zástěna za varnou desku

již od 37.600,-

spodní závěsné 
skříňky

typ kuchyně -  rohová       49.900,-typ kuchyně -  stěna       37.600,- typ kuchyně -  ostrůvek       52.800,- typ kuchyně -  „U„       84.300,-

kašmír
supermat, lak

bílá 
vysoký lesk, lak

šedá 
supermat, lak

šedý kámen 
supermat, lak

perla šedá 
vysoký lesk, lak

dub halifax 
tabak

vanilka 
vysoký lesk, lak

dub riviera 
mountain

chilli 
vysoký lesk, lak

černá 
supermat, lakbřidlice černá

bílá 
supermat, lak

dub
kronberg světlý

dub
sanremo sand

dub
wotan

barevné varianty



68
Jitka kašmír vysoký lesk, buk sand, pracovní deska travertine



6968

šedý kámen 
vysoký lesk

Jitka je skvělým příkladem moderní a zároveň  
útulné kuchyně. Podle současných módních poža-
davků má čisté linie a je k dispozici i v bezúchytko-
vé variantě. Pokud ale dáváte přednost klasičtější-
mu stylu, můžete vybírat z pestré nabídky úchytek. 
Zajímavým estetickým detailem jsou osvětlené niky 
místo poliček. Kuchyni nabízíme v barvách kašmí-
ru, buku, dubu a šedého kamene. Příjemné odstíny 
dřeva vdechnou to pravé teplo domova i do Vaší  
kuchyně. 

Variabilita této série zajistí, že padne kamkoli 
a přizpůsobí se právě vašim přáním a představám. 
Příjemné prostředí vytváří příjemné okamžiky.  

Jitka  již od 43.200,-

typ kuchyně -  rohová       51.300,-typ kuchyně -  stěna       43.200,- typ kuchyně -  ostrůvek       53.600,- typ kuchyně -  „U„       75.900,-

kašmír
vysoký lesk

buk
sand 

dub  
craft tabak 

str. 73 str. 73

barevné varianty



70
Jitka šedý kámen vysoký lesk, dub craft tabak, pracovní deska travertine



7170
dřez s nízkým okrajem

elegantní integrované poličky

71



72
Corina šedý kámen, dub halifax tabak, pracovní deska travertine



7372

Máte rádi něco jiného? Nechte se inspirovat exoti-
kou! Kuchyně Corina je správnou volbou pro ty, kteří 
se chtějí lišit. Na výběr je celá řada barev i textur 
dřeva. Kuchyně splňuje přísné požadavky jak z hle-
diska funkčnosti, tak estetiky. Nadčasový design 
a kvalitní materiály zaručí vaší dlouhodobou spo-
kojenost. Linka navíc disponuje tzv. ABS hranami, 
které jsou odolné proti mechanickému poškození. 

Corina je skvělým řešením do moderních domác-
ností. Její zajímavé barevné tóny osvěží každý pro-
stor. Hladké plochy a závěsné skříňky jsou nejen 
moderní, ale také praktické. Ušetří vám spoustu 
starostí s úklidem.

Corina  již od 37.300,-

ivory  
vysoký lesk písková

šedá  
vysoký lesk

diamantově
šedá

pino aurelio 
dub 
arlington

dub  
bardolino

dub
nelson  

typ kuchyně -  rohová       44.200,-typ kuchyně -  stěna       37.300,- typ kuchyně -  ostrůvek       46.800,- typ kuchyně -  „U„       68.200,-

šedý kámen kašmír
bílá 
vysoký lesk

integrovaná digestoř s výsuvným sklem bodové osvětlení

barevné varianty



74
Rozita lesní zelená, bílá, pracovní deska carrara royal



7574

Kuchyně Rozita je novinkou v našem katalogu. 
Nebojí se kombinace barev. Lesní zelená, oxid čer-
vený nebo ferro bronz jsou výrazné barvy, které 
v kombinaci s dubem halifax bílý nebo jasan horský 
vytvoří příjemný prostor nejen pro vaření.

V dnešní době, kdy se již stírá prostor mezi kuchyní 
a obývacím pokojem je možné dvířka použít pro jí-
delní i obývací část bytu či domu.

Rozita

lesní zelená ferro bronzchromix stříbrný jasan horskýdub halifax bílý 

typ kuchyně -  rohová       49.900,-typ kuchyně -  stěna       37.600,- typ kuchyně -  ostrůvek       52.800,- typ kuchyně -  „U„       84.300,-

oxid červený

 již od 37.600,-

str. 79 str. 79str. 79

barevné varianty



76
Rozita ferro bronz, dub halifax bílý, kašmír 



7776
barevné sladění kuchyně a obývacího pokoje

Rozita oxid červený, jasan horský

77



78
Sofia alpská bílá, dub trámový, pracovní deska dub trámový



7978

Kuchyně Sofia je úhledná a působí čistě. Žádné 
zbytečnosti, pouze jednoduchý design a lehké bar-
vy. Tato série je příkladem moderní kuchyně, která 
rozzáří každý prostor. Můžete si ji přizpůsobit právě 
tak, jak potřebujete. Ať si přejete kuchyni do pís-
mene „L“ , ostrůvek nebo jednoduše rovnou -  Sofia 
bude půvabná vždy. Nabízíme ji například v bílé, 
v barvě magnolie a několika odstínech dubu. Skříň-
ky jsou i v dvojbarevném provedení, např. ve velmi 
oblíbené kombinaci bílé a dubu. 

Sofia je další z řady kuchyní od německého výrobce.  
Kvalita jejího zpracování je proto zaručená. 

Sofia již od 26.900,-

typ kuchyně -  rohová       40.400,- typ kuchyně -  stěna       26.900,- typ kuchyně -  ostrůvek       31.100,- typ kuchyně -  „U„       57.600,- 

alpská bílá hedvábně šedá bílá softmat dub virginia magnólie softmat 

Sofia alpská bílá, dub virginia

další barevné varianty
série naleznete v sekci „Paleta možností“ na str. 220barevné varianty



80
Loreta magnólie mat, pracovní deska mramor teramo



8180

Perfektní provedení a dokonalé linie. To je kuchyně 
Loreta – světlé barvy, čistý design a hladké okraje. 
Díky laserovému ošetření plochy nehrozí, že se hra-
ny budou odlupovat. Povrch je díky této technologii 
navíc příjemný na dotek. Kuchyni je možné získat 
s úchytkami i v provedení bezúchytkovém. Loreta 
je rafinovaná! Má spoustu vestavných úložných pro-
storů a nápaditých skříněk.

Bílá, magnolie a hedvábně šedá jsou kombinace, 
které rozjasní a zútulní každý prostor. Vneste klid 
a harmonii i do vaší domácnosti.

Loreta  již od 31.100,-

typ kuchyně -  rohová       42.900,-typ kuchyně -  stěna       31.100,- typ kuchyně -  ostrůvek       41.400,- typ kuchyně -  „U„       67.400,-

alpská bílá bílá hedvábně šedá písková magnólie mat

sezení s úložným prostorem

str. 82 str. 83str. 83

další barevné varianty
série naleznete v sekci „Paleta možností“ na str. 220barevné varianty



82
Loreta bílá, pracovní deska dub trámový



8382
Loreta alpská bílá, pracovní deska alpská bílá

Loreta magnólie mat, pracovní deska mixwood

83



84

 již od 34.800,-

Řešení pro 
každý roh

Jídelní stůl z pracovní 
desky? Proč ne..

Praktická 
zástěna za 
varnou deskou

Leyla vanilka, dub riviera mountain, pracovní deska calcite gray



8584

Střídmá elegance a neopakovatelný design - to je 
nadčasová Leyla. Kuchyně, které s lety na oblibě 
rozhodně neubývá. Specifikou této řady jsou jemně 
zaoblené hrany dvířek. Právě to utváří neopakova-
telný design, který se neokouká. Díky průběžné ob-
měně dekorů dvířek si Leyla udržuje velkou popu-
laritu. V současnosti ji můžete pořídit v celkem 8 
různých odstínech. 

Její barvy navodí příjemnou atmosféru a z vašeho 
obydlí udělají útulný domov. Je módní, avšak ne-
podléhá trendům. Poznejte sílu trvalosti a stability 
- objevte skutečnou nadčasovost!

Leyla  již od 34.800,-

Řešení pro 
každý roh

Jídelní stůl z pracovní 
desky? Proč ne..

Praktická 
zástěna za 
varnou deskou

vanilka pino aurelio dub sanremo sand 
dub riviera  
mountain

str. 86

barevné varianty

typ kuchyně -  rohová       43.300,-typ kuchyně -  stěna       34.800,- typ kuchyně -  ostrůvek       42.400,- typ kuchyně -  „U„       65.800,-



86
Leyla dub riviera mountain, pracovní deska cream tessina



8786 87



88
Elsa bílá vysoký lesk, dub bardolino



8988

Unikátní a osobitá - taková je Elsa. Nevšední 
kuchyně s texturou dřeva a moderními barvami. 
Tato kuchyňská linka splňuje současné požadavky 
jak esteticky, tak z hlediska bezpečí a praktičnosti.
Velmi užitečné jsou šuplíky s nosností až 50 kg 
nebo bezpečnostní sklo použité na police do vrch-
ních skříněk. Také široká nabídka regálů zpříjemní 
výběr vaší nové kuchyně. Decentní, minimalistické 
úchytky představují momentální trendy. 

Elsa je jemná a vzdušná. Díky svým pestrým bar-
vám skvěle padne do každé moderní domácnosti. 

Elsa  již od 39.900,-

bílá arctic
vysoký lesk

bílá
arctic 

dub
bardolino

grafi t 
vysoký lesk

typ kuchyně -  rohová       49.400,-typ kuchyně -  stěna       39.900,- typ kuchyně -  ostrůvek       49.900,-

vanilka 
vysoký lesk

jídelní stůl z pracovní deskybarevně sladěný obývací pokoj

barevné varianty

typ kuchyně -  „U„       76.300,-



90
Ida bílá supermat, lak, ferro bronz, pracovní deska ferro bronz



9190

Kuchyně Ida je určena pro ty, kteří se nechtějí vzdát 
tradiční bílé, ale přesto chtějí, aby byla jejich kuchy-
ně originálem.

A právě to splňuje barva ferro bronz decentně zasa-
zená do vybraných ploch kuchyně jakou jsou zádo-
vý panel, poličky, dvířka a pracovní deska.
Výjimečnost podtrhne designová digestoř.

Ida  již od 31.100,-

typ kuchyně -  rohová       38.200,-typ kuchyně -  stěna       31.100,- typ kuchyně -  ostrůvek       38.800,- typ kuchyně -  „U„       57.400,-

kašmír
supermat, lak

bílá 
supermat, lak lesní zelená ferro bronzchromix stříbrný jasan horskýdub halifax bílý oxid červenýbarevné varianty



92



9392

Přírodní
elegance

Dřevo a sklo
Dřevěné dekory s elegantními texturami v teplých 
nebo tmavých tónech jsou stále vyhledávané. Repre-
zentují stylově uspořádané kuchyně a obývací pokoje 
s příjemnou atmosférou. Úžasně autentické dřevěné 
dekory vytvářejí kuchyně s výjimečným vkusem ze-
jména v kombinaci s plnými barvami a sklem.

Praktičnost a funkčnost jsou standardem.
Objevte kouzlo a pohodlí kuchyní v dřevodekoru.



9594
Selma dub sierra, pracovní deska beton černý



9594

dub havanna

Série Selma přináší výrazné strukturované dřevo do 
moderní kuchyně. Krásná kresba dřeva není omeze-
na jen pro venkovský styl, přenést jej můžete velmi 
dobře i do bezúchytkové kuchyně.

Obě varianty pak lze spojit s obývacím pokojem 
pomocí regálového systému, ve stejném provedení 
jako je Vaše nová kuchyně.

Ať už je za Vašimi okny Central Park nebo Šárecké 
údolí, z Vaší kuchyně se stane místo, na které se 
budete každý den těšit.

Selma již od 39.700,-

typ kuchyně -  rohová       54.200,-typ kuchyně -  stěna       39.700,- typ kuchyně -  ostrůvek       52.600,- typ kuchyně -  „U„       81.800,-

dub halifax dub sierra dub nero

obývací stěna

str. 101 str. 97 str. 101str. 99

další barevné varianty
série naleznete v sekci „Paleta možností“ na str. 220barevné varianty



9796
Selma dub havanna, pracovní deska dub havana

97



9796
praktické závěsné skříňky šíře 120 cm

97



9998
Selma dub halifax, pracovní deska dub halifax

99



9998 99



101100
Selma dub nero, pracovní deska žula černá žíhaná

101



101100
Selma dub sierra, břidlicová šedá

101



103102
Tina 2 dub halifax, kašmír supermat, lak, pracovní deska dub haliax



103102

Představujeme Vám neobyčejnou Tinu 2. Seznamte 
se s další verzí oblíbené kuchyně Tina. Na rozdíl od 
své předchůdkyně má tato jinak vyhotovené titano-
vé úchytky, čímž získává zcela nový ráz. Je aktuální 
a nadčasová. Minimalistické linie a přírodní barvy 
působí příjemně a moderně zároveň. Je k dispozici 
v několika odstínech dubu, kašmíru, v barvě šedého 
kamene a v lakované černé ve variantě supermat. 

Tato kuchyně se perfektně hodí do každé současné 
domácnosti. Kvalita ve spojení s trvalým designem 
zaručí vaši spokojenost po dlouhá léta.

Tina 2 již od 39.900,-

moderní
nerezový dřez

typ kuchyně -  rohová       51.200,-typ kuchyně -  stěna       39.900,- typ kuchyně -  ostrůvek       50.200,- typ kuchyně -  „U„       76.900,-

kašmír
supermat, lak 

bílá 
vysoký lesk, lak

šedá 
supermat, lak

šedý kámen 
supermat, lak

perla šedá 
vysoký lesk, lak

dub halifax 
tabak

vanilka 
vysoký lesk, lak

dub riviera 
mountain

chilli 
vysoký lesk, lak

černá 
supermat, lakbřidlice černá

bílá 
supermat, lak

dub
kronberg

dub
sanremo sand

dub
wotan

barevné varianty



105104
Tina 2 perla šedá, dub riviera mountain, pracovní deska trento béžová

105



105104

integrovaná lednice, trouba a regály

dřez s velkou odkapovou plochou
105



107106
Dotta písková, dub nelson, pracovní deska santuro antracit



107106

Dotta je skvělým příkladem kuchyně, která má oso-
bitý ráz i styl. Je neobvyklá, zajímavá a padne téměř 
do každé moderní domácnosti. Poskytuje dostatek 
úložného prostoru i pracovní plochy pro každoden-
ní vaření. Rámový tvar dveří je vyrobený z odolné 
laminované desky, která je chráněná pevnou ABS 
hranou. Dotta je prototyp nadčasové kuchyně. Je 
zákazníky oblíbená už slušnou řádku let. 

Dotta znamená pohodlí při práci i příjemnou atmo-
sféru při společném trávení času. Tato série je kla-
sika, která z módy jen tak nevyjde. 

Dotta  již od 33.200,-

Kamenný dřez 
barevně sladěný  
s pracovní deskou

šedá dub sanremo sandpino  aurelio dub nelson

typ kuchyně -  rohová       39.700,-typ kuchyně -  stěna       33.200,- typ kuchyně -  ostrůvek       41.200,- typ kuchyně -  „U„       59.400,-

písková barevné varianty



109108
Rebeka dub sanremo, černé skleněné žaluzie



109108

Kuchyně Rebeka dub sanremo kombinuje dřevěné 
dekory s originálním systémem prosklených skří-
něk. Estetickou i technologickou lahůdkou jsou 
skleněné horizontální žaluzie.
 
Skleněné žaluzie mohou být v  klasickém čirém 
provedení či ve stylové černé. Možný je i jejich  
elektrický pohon. Pokud patříte mezi milovníky 
moderních trendů a přitom nechcete mít doma jen 
chladné tóny, nezklame Vás.

Budoucnost i tradice v jednom.

Rebeka již od 31.800,-

typ kuchyně -  rohová       43.900,-typ kuchyně -  stěna       31.800,- typ kuchyně -  ostrůvek       41.100,- typ kuchyně -  „U„       68.900,-

dub sanremo dub somerset

černé skleněné
žaluzie

čiré skleněné
žaluzie

str. 111 str. 113

barevné varianty další barevné varianty
série naleznete v sekci „Paleta možností“ na str. 220



111110
Rebeka dub sanremo, bílá

111



111110

Rebeka dub sanremo, černé prosklené skříňky, pracovní deska černá

111



113112
Rebeka dub somerset

113



113112 113



114

Cool & trendy Beton a kámen
Stále více populární jsou v kuchyních 
dekory betonu a různých imitací kame-
ne. Kuchyně v těchto barvách ztěles-
ňují moderní, designově orientovaný 
životní styl.

Novinkou je pak např. dekor Cemento, 
který věrně imituje betonovou stěrku.



115114



117116
Tina 2 břidlice černá, dub sanremo 



117116

Představujeme Vám neobyčejnou Tinu 2. Seznamte 
se s další verzí oblíbené kuchyně Tina. Na rozdíl od 
své předchůdkyně má tato jinak vyhotovené titano-
vé úchytky, čímž získává zcela nový ráz. Je aktuální 
a nadčasová. Minimalistické linie a přírodní barvy 
působí příjemně a moderně zároveň. Je k dispozici 
v několika odstínech dubu, kašmíru, v barvě šedého 
kamene a v lakované černé ve variantě supermat. 

Tato kuchyně se perfektně hodí do každé současné 
domácnosti. Kvalita ve spojení s trvalým designem 
zaručí vaši spokojenost po dlouhá léta.

Tina 2 již od 39.900,-

typ kuchyně -  rohová       51.200,-typ kuchyně -  stěna       39.900,- typ kuchyně -  ostrůvek       50.200,- typ kuchyně -  „U„       76.900,-

kašmír
supermat, lak

bílá 
vysoký lesk, lak

šedá 
supermat, lak

šedý kámen 
supermat, lak

perla šedá 
vysoký lesk, lak

dub halifax 
tabak

vanilka 
vysoký lesk, lak

dub riviera 
mountain

chilli 
vysoký lesk, lak

černá 
supermat, lakbřidlice černá

bílá 
supermat, lak

dub
kronberg světlý

dub
sanremo sand

dub
wotan

barevné varianty



119118
Rebeka beton bílý



119118

Kuchyně Rebeka v dekoru betonu nabízí luxus 
nejen na pohled. Tato jedinečná série dodá vaší 
domácnosti originální a neopakovatelný „look“. 
Je ideální volbou pro všechny, kteří se rádi vyjí-
mají. Dokonalé zpracování i unikátní horní skříň-
ky – to vše dělá tuto sérii tak mimořádnou. Série 
Rebeka beton následuje nejmodernější trendy.  
Splňuje vysoké požadavky jak z hlediska designu, 
tak kvality. Oblíbený ostrůvek na vaření kuchyni  
opticky zvětší.

Skříňky jsou praktické díky velkým úložným prosto-
rům. Zároveň jsou výjimečné i esteticky. Kuchyně 
Rebeka v dekoru betonu se vám prostě jen tak ne-
okouká. 

Rebeka

beton
bílý 

beton
šedý 

beton
břidlicově šedá 

další barevné varianty
série naleznete v sekci „Paleta možností“ na str. 220

Rebeka beton bílý, beton břidlice šedá

str. 121str. 123

již od 31.800,-

typ kuchyně -  rohová       43.900,-typ kuchyně -  stěna       31.800,- typ kuchyně -  ostrůvek       41.100,- typ kuchyně -  „U„       68.900,-

barevné varianty



121120
Rebeka beton břidlicově šedá

121



121120 121



123122
Rebeka beton šedý

123



123122 123



125124
Samanta břidlice šedá, dub sanremo



125124

Série Samanta stone je v případě bezúchytkového  
provedení ukázkou velmi moderního pojetí  
kuchyně, které nadchne Vás i Vaše přátele. Kuchy-
ně Samanta stone je navržena v působivé kombi-
naci šedé břidlice a dubu Sanremo, která vynikne 
zejména v dobře prosvětlených prostorech.  

Chcete-li současnou a zároveň kvalitní kuchyni, 
Samanta je sázka na jistotu. S dekorem stone pak 
přidáváte i velkou míru originality.

Samanta již od 35.500,-

typ kuchyně -  rohová       49.900,-typ kuchyně -  stěna       35.500,- typ kuchyně -  ostrůvek       51.200,- typ kuchyně -  „U„       79.500,-

břidlice šedá 
břidlice
kamenná šedá

str. 127

barevné varianty další barevné varianty
série naleznete v sekci „Paleta možností“ na str. 220



127126
Samanta břidlice kamenná šedá

127



127126 127



129128
Fiona carrara, alpská bílá vysoký lesk, pracovní deska alpská bílá



129128

Mramor byl po celá staletí materiálem na ta nejvy-
branější díla lidského ducha. Sochy, paláce, sakrál-
ní stavby. Z bílého mramoru je postaven i slavný  
Milánský dóm.
 
Materiál překrásný, ale zároveň nedostupný. Díky 
sérii Fiona můžete nyní mramor přinést i do Vaší 
kuchyně. Dekor mramoru je pojat v jemné kresbě, 
která působí luxusně, ale ne kýčovitě. Vhodně jím 
tak můžete doplnit skříňky v klasickém bílém laku 
s vysokým leskem.

Pokud řešíte celý nový interiér, můžete vzor přenést 
i do dalších prostor, díky dnes populární dlažbě 
a obkladům v designu mramoru.

Fiona již od 36.700,-

typ kuchyně -  rohová       51.200,-typ kuchyně -  stěna       36.700,- typ kuchyně -  ostrůvek       49.600,- typ kuchyně -  „U„       78.800,-

alpská bílá
vysoký lesk carrara mramor teramo

str. 131

barevné varianty další barevné varianty
série naleznete v sekci „Paleta možností“ na str. 220



131130
Fiona mramor teramo, alpská bílá vysoký lesk, pracovní deska alpská bílá

131



131130 131



133132
Sofia beton černý



133132

Kuchyně Sofia v působivém dekoru tmavého  
betonu. Tato jedinečná série dodá vaší domácnosti 
originální a neopakovatelný vzhled. Je ideální vol-
bou pro všechny, kteří jdou neradi s davem.

Dokonalé tmavé zpracování série následuje  
moderní módní trendy a splňuje vysoké požadav-
ky jak z hlediska designu, tak kvality. Oblíbený  
ostrůvek na vaření kuchyni opticky zvětší.

Regálový systém vkusně doplní Vaši jídelnu či  
obývací pokoj.

Sofia

beton černý

str. 135

již od 26.900,-

typ kuchyně -  rohová       40.400,- typ kuchyně -  stěna       26.900,- typ kuchyně -  ostrůvek       31.100,- typ kuchyně -  „U„       57.600,- 

další barevné varianty
série naleznete v sekci „Paleta možností“ na str. 220barevná varianta



135134
Sofia beton černý, dub virginia, pracovní deska beton černý

135



135134

Sofia beton černý, dub virginia, pracovní deska beton černý

135



136



137136

Elegance a romantika
Moderní kuchyně v rustikálním provede-
ní jsou stále populární a nikdy nevyjdou 
z módy. Klasický design, tradiční tvary 
a inovativní kuchyňské technologie spo-
jí klasické a moderní zároveň.

Z kuchyní je cítit elegance, která dává 
uklidňující pocit. Ideální místo pro tráve-
ní času s přáteli a rodinou.

Rustikální
kuchyně



139138
Carolina magnólie roztíraná, pracovní deska dub provence



139138

Kuchyně Carolina reflektuje Vaši osobitost a v tra- 
dičních liniích prezentuje příjemné místo, kde  
budete rádi trávit čas. Odkryté či prosklené skříňky 
provzdušní celkový prostor a dodají kuchyni  
jedinečný vzhled. Výraznější barva pracovní desky, 
která spojí další barvy interiéru, se přímo nabízí.
 
Série Carolina zapadne do mnoha různobarevně 
sladěných interiérů. 

Carolina    již od 43.700,- 

typ kuchyně -  rohová       58.200,-typ kuchyně -  stěna       43.700,- typ kuchyně -  ostrůvek       56.600,- typ kuchyně -  „U„       85.800,-

magnólie roztíraná
další barevné varianty
série naleznete v sekci „Paleta možností“ na str. 220barevná varianta



141140
Charlota bílá mat, lak, pracovní deska dub olejovaný



141140

bílá mat, lak

Kuchyně Charlota nejlépe vynikne buď v hřejivých  
barevných tónech, nebo v základní bílé společně 
s výraznou dřevěnou pracovní deskou. Prosklené  
horní skříňky s matným sklem podtrhnou celkový 
ráz kuchyně.

V nabídce jsou i originální otevřené poličky, vyba-
vené koši v proutěném stylu, který lze dobře kom-
binovat se soupravou kuchyňských židlí či dalšími 
detaily nové kuchyně.

Charlota    již od 42.700,-

typ kuchyně -  rohová       57.200,-typ kuchyně -  stěna       42.700,- typ kuchyně -  ostrůvek       56.600,- typ kuchyně -  „U„       84.800,-

písková mat, lakmagnólie mat, lak

snížený zádový panel
stůl v barvě
pracovní desky

str. 143str. 143

další barevné varianty
série naleznete v sekci „Paleta možností“ na str. 220barevné varianty



143142
Charlota písková mat, lak, pracovní deska ponderosa pine 

143



143142

Charlota magnólie mat, lak

Charlota písková mat, lak
143



145144
Sylvie alpská bílá mat, lak



145144

Sylvie  již od 41.700,-

typ kuchyně -  rohová       56.200,-typ kuchyně -  stěna       41.700,- typ kuchyně -  ostrůvek       54.600,- typ kuchyně -  „U„       83.800,-

magnólie mat, lak černá mat, lak alpská bílá mat, lak

Řada Sylvie v provedení white nás zavede na šar-
mantní venkov, reprezentující tradiční hodnoty, ro-
dinnou pohodu a hřejivé vzpomínky.
 
Mimo klasické bílé lze zvolit i lehce tónovanou  
barvu magnólie. Mnoho možností pak skýtají úchyt-
ky a jejich sladění s celým duchem kuchyně.

Originálním prvkem pak mohou být oblíbené  
vintage obklady v řadě dekorů.

Sylvie magnólie mat, lak

str. 147

další barevné varianty
série naleznete v sekci „Paleta možností“ na str. 220barevné varianty



147146
Sylvie černá mat, lak, dub olejovaný

147



147146 147



149148
Radka dýha vanilka, pracovní deska dub bardolino



149148

Chcete si odpočinout od pomíjivých směrů a tren-
dů? Vsaďte na jistotu - poctivé dřevo je nenahra-
ditelné. Žádné náhražky, ale mimořádná kvalita. 
Přírodní materiály a nápadité detaily tvoří jedineč-
nost této série. Příborník se skleněnými výplněmi 
zaujme všechny příznivce klasického stylu. Chytré 
rohové zásuvky ušetří prostor a do malých šuplíků 
schováte nečekané množství věcí. Praktické police 
ocení každý, kdo v kuchyni tráví hodně času a potře-
buje mít vše po ruce. 

Dýhovaná dvířka podtrhují celkový dojem venkov-
ského stylu. Nejmodernější výrobní technologie za-
jistí dlouholetou funkčnost.  

Radka  již od 37.600,-

Tradiční
příborník

Stylová výplň 
prosklených dvířek

Vše má 
své místo

typ kuchyně -  rohová       46.200,-typ kuchyně -  stěna       37.600,- typ kuchyně -  ostrůvek       49.600,- typ kuchyně -  „U„       72.700,-

dýha vanilka sklo flintdýha kašmír sklo čiré ratan

výplně dvířek

barevné varianty



151150
Lucia kašmír, cement, pracovní deska dub sanremo



151150

mušle šedý kámen bílá arctic 

Lucia je mimořádná v každém ohledu. Její podma-
nivé barvy a designové detaily si získají každého 
milovníka extravagance. Styl a vkus z ní přímo srší. 
Rovné prolisy na dvířkách jsou elegantní a neobvyk-
lé úchytky působí noblesně. Tato kuchyňská linka 
je nabízena celkem v šesti pastelových barvách. 
Vedle klasické bílé, šedé a béžové (kašmír), jsou 
k dispozici také méně tradiční odstíny, jako je 
cement či fjord. Netradiční prvky v kombinaci 
s klasickým frézováním jsou tou správnou volbou, 
jak zaujmout. Lucia vám doslova učaruje. Má šmrnc 
a neokouká se. 

Tato kuchyně získala cenu na veletrhu „Nábytok a bývanie“ v Nitre 2017.

Lucia již od 42.100,-

typ kuchyně -  rohová       51.300,-typ kuchyně -  stěna       42.100,- typ kuchyně -  ostrůvek       49.300,- typ kuchyně -  „U„       78.900,-

fjord cement  kašmír

výplně dvířek

sklo čirésklo satinované sklo flintplower mat

dub kronberg

str. 155 str. 155

barevné varianty



153152
Lucia fjord, kašmír, pracovní deska dub sanremo sand

153



153152

Kvalitní kování
s tlumením

153



155154
Astra bílá arctic, pracovní deska dub halifax tabak



155154

Romantická Astra je decentní a jemná. Nesnaží 
se zalíbit, a přesto okouzlí. Je elegantní v každém 
svém záhybu. Rafinované detaily jako je otočný 
odpadkový koš, nebo držák na vína, jí posouvají na 
výši také z hlediska praktičnosti. Vybírat můžete 
z různých přírodních odstínů.  Prosklená dvířka hor-
ních skříněk navodí díky vnitřnímu osvětlení roman-
tickou atmosféru. 

Ladné tvary dveří a stylové úchytky celou sérii 
skvěle doplňují. Astra je neobvykle zdařilá jak 
z hlediska estetiky, tak provedení. 

Astra  již od 32.900,-

vanilka patina pino aurelio dub bardolinomušle sklo čirébílá arctic sklo flint

Užitečný výsuvný
odpadkový koš 
s úložným prostorem

Dřez do rohu?
Samozřejmě..

typ kuchyně -  rohová       38.500,-typ kuchyně -  stěna       32.900,- typ kuchyně -  ostrůvek       42.200,- typ kuchyně -  „U„       59.800,-

dub riviera 
mountain

str. 159

barevné varianty výplně dvířek



157156
Astra dub riviera mountain, pracovní deska cream tessina

157



157156 157



159158
Marina vanilka patina, pracovní deska dub bardolino schoko



159158

Půvabná Marina patří mezi rustikální kuchyňské 
série. Nebojte se rustiky ani v klasicky zařízených 
interiérech!

Venkovský styl skvěle podtrhne moderní hi-tech 
vybavení a dodá mu šmrnc. Stejně tak neobvyklá 
baterie, či další rafinované detaily dodají sérii zce-
la osobitý vzhled. Skleněná dvířka a ladné úchytky 
jsou zase typicky romantickým prvkem.

Marina je vkusná série, která nabízí pohodlí nejen 
při práci. Čas v ní strávený si vždy užijete.

Marina  již od 33.800,-

typ kuchyně -  rohová       39.700,-typ kuchyně -  stěna       33.800,- typ kuchyně -  ostrůvek       42.500,- typ kuchyně -  „U„       61.400,-

magnólie vanilka patina bílá arctic plower mat sklo čirésklo satinované sklo flint

Integrovaná
digestoř

barevné varianty výplně dvířek



161160
Bianca vanilka patina, pracovní deska dub halifax tabak 



161160

Bianca je ztvárněním něžnosti. Její ladné křivky 
a jemné barvy navozují klidnou a příjemnou atmo-
sféru, jakou známe z domácností našich babiček. 
Pokud jste příznivci rustikálního stylu, tato kuchy-
ně vás uchvátí. Mřížky na dvířkách se sklem a vin-
tage úchytky dodají kuchyni specifický a jedinečný 
vzhled. Vkusné detaily jako např. proutěné koše 
namísto klasických zásuvek přidávají na typicky 
venkovském stylu. Ten dále zdůrazní tvar a dekor 
dveří. 

Bianca je k dispozici v šesti barevných variantách. 
Představuje klasiku, kterou ocení všechny roman-
tické duše.

Bianca  již od 35.800,-

stylové 
zásuvky

typ kuchyně -  rohová       45.600,-typ kuchyně -  stěna       35.800,- typ kuchyně -  ostrůvek       49.800,- typ kuchyně -  „U„       69.900,-

pino
aurelio sklo flint

vanilka  
patina sklo čiré

dub riviera  
mountain

dub halifax 
tabak

kašmír
rastrbarevné varianty výplně dvířek



163162
Yana magnólie lak, pracovní deska žula černá žíhaná



163162

magnólie, lak

Yana    již od 41.700,- 

typ kuchyně -  rohová       56.200,-typ kuchyně -  stěna       41.700,- typ kuchyně -  ostrůvek       54.600,- typ kuchyně -  „U„       83.800,-

hedvábně šedá, lak

Kuchyňská série Yana je ideální pro všechny, 
kteří mají rádi tradiční tvary a za chladných dnů 
si vychutnají interiér ve stylu Provence. Yana to 
přesto nepřehání s designovými kudrlinkami. Jem-
né barevné tóny pomocí prořezů a pravoúhlého  
tvarování drží styl v rovnováze s nadčasovostí 
a nechají vyniknout i Vámi vybrané dekoraci.

Náš tip - zkuste ostrůvek doplnit o boční poličky 
nebo o krásné čelní vinotéky.

Výsuvné police

str. 165

další barevné varianty
série naleznete v sekci „Paleta možností“ na str. 220barevné varianty



165164
Yana hedvábně šedá, lak, pracovní deska stromboli světlá

165
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167166
Kaia vanilka patina



167166

Romantika a ladnost jsou hlavními přednostmi sé-
rie Kaia. Tato kuchyně je příkladem kvality, které 
ubíhající léta na kráse jen přidávají. Už řadu let je 
oblíbená všemi příznivci klasického stylu. Je ele-
gantní, vkusná a jemná. Díky zajímavým detailům 
působí přívětivě a domácky. Kaia je k dispozici hned 
v několika přírodních barvách. Její uhlazený design 
přinese do vaší domácnosti příjemnou, útulnou at-
mosféru. 

Ať jste milovníky Provence nebo chcete novou, ale 
tradiční kuchyni, série Kaia je tou správnou volbou.

Kaia  již od 38.600,-

vanilka  
patina

pino
aurelio 

kašmír  
rastr

sklo  
satinované sklo čiré ratan sklo flint 

typ kuchyně -  rohová       46.200,-typ kuchyně -  stěna       38.600,- typ kuchyně -  ostrůvek       49.300,- typ kuchyně -  „U„       73.800,-

bílá
arctic 

dub riviera  
mountain

dub halifax
tabak

str. 169

barevné varianty výplně dvířek



169168
Kaia kašmír rastr, pracovní deska dub nelson

169



169168

Kaia kašmír rastr

169



171170
Cassandra rákos, dub sierra, pracovní deska mramor teramo



171170

bílá

Zelená zklidňuje duši. I toto pořekadlo platí u kuchy-
ně. Kuchyně Cassandra pohladí na duši každého, 
kdo má rád přírodní barvy.

V kombinaci s dubem sierra, ze kterého jsou čílka 
šuplíku v ostrůvku, se stane Vaše kuchyně oázou 
klidu, kde se vám bude dobře vařit, či jenom relaxo-
vat po dlouhém pracovním dnu. 

Cassandra  již od 40.700,-

typ kuchyně -  rohová       55.200,-typ kuchyně -  stěna       40.700,- typ kuchyně -  ostrůvek       54.600,- typ kuchyně -  „U„       82.800,-

rákoskamenná šedá
další barevné varianty
série naleznete v sekci „Paleta možností“ na str. 220barevné varianty



173172
Lara magnólie, keramická pracovní deska



173172

Kuchyně jako z pohádky! Tradiční, a přesto součas-
ná. Lara zaujme široké spektrum zákazníků. Díky 
modernímu zpracování a klasickému stylu upoutá 
různé věkové kategorie. Její design vás bude inspi-
rovat a rafinované detaily také pomáhat ve vaření. 
Malé šuplíčky na drobnosti jistě přijdou vhod, zrov-
na tak jako praktické držáky na čisticí prostředky. 
Vkusně sladěné sokly s pracovní deskou působí 
celistvým dojmem. 

V této kuchyni se bude zkrátka vařit samo. Série, 
která navozuje příjemnou domácí atmosféru, bude 
skvělým zázemím pro každou rodinnou sešlost. 

Lara   již od 34.700,-

magnólie cement

typ kuchyně -  rohová       41.200,-typ kuchyně -  stěna       34.700,- typ kuchyně -  ostrůvek       45.200,- typ kuchyně -  „U„       63.700,-

bílá arctic 

výplně dvířek

kašmír rastr sklo čirésklo satinované sklo flint

Zvýšená mycí část

str. 174str. 175str. 175

barevné varianty



175174
Lara cement, pracovní deska borovice rustic  

175



175174

Barevné sladění 
dřezu s  pracovní 
deskou

Lara bílá arctic, kašmír rastr

175



177176
Rút fjord, dub kronberg, pracovní deska mramor meduno



177176

Kuchyně Rút je novinkou v našem katalogu. Hned 
na první pohled zaujme výraznou barvou fjord.

V kombinaci s barvou magnólie, policemi v dubu 
kronberg a pracovní deskou v imitaci mramoru se 
Rút stane dominantou prostoru právě tak, jak jste 
chtěli.

Svým provedením s rovnými linie se hodí jak na cha-
lupu, tak i do moderní domácnosti.

Rút

typ kuchyně -  rohová       49.900,-typ kuchyně -  stěna       37.600,- typ kuchyně -  ostrůvek       52.800,- typ kuchyně -  „U„       84.300,-

 již od 37.600,-

fjord šedý kámen rastrcementmagnólie

Rút magnólie, cement, pracovní deska dub bardolino

barevné varianty



179178
Gemma šedý kámen, pracovní deska břidlice šedá



179178

šedý kámen

Chata ve městě? Jakoukoli, jen ne obyčejnou, tako-
vou chceme novou kuchyni.

Tato kuchyně splňuje požadavky těch, kteří si chtějí 
dopřát „venkovskou“, ale i přesto praktickou kuchy-
ni. Nabízí různé pracovní výšky, spoustu pracovní 
plochy, útulné sezení u snídaňového baru.

Jemný tón barvy kámen šedá uklidňuje a umožňuje 
kombinaci s řadou dalších barev.

Gemma

typ kuchyně -  rohová       49.900,-typ kuchyně -  stěna       37.600,- typ kuchyně -  ostrůvek       52.800,- typ kuchyně -  „U„       84.300,-

 již od 37.600,-

barevná varianta



180

Barevné, veselé, osvěžující!
Barvy vyjadřují emoce, radost ze života, navozují atmosféru.

A i když v první chvíli dost možná řešíte hlavně praktičnost kuchyně, neměli 
byste zapomínat na to, abyste se v kuchyni cítili příjemně. To v první řadě za-
jišťuje správná volba barvy. Nechte se inspirovat a nakombinujte si barvy dle 

Vašich představ.

BAREVNÝ
SVĚT



181180

Color concept - program pro Ty, kteří hledají individualitu. 
Nebojte se kombinovat klasické barvy s paletou vzorníku „Color concept„.
S jeho pomocí vytvoříte neopakovatelnou kombinaci přesně podle 
Vašeho stylu a dispozice domova.

Color concept lze kombinovat u vybraných kuchyňských sérií.

COLOR CONCEPT  lze kombinovat u vybraných sérií 



183182
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185184
Teresa ferro bronz, černá supermat, pracovní deska ferro bronz



185184

již od 29.990,-

typ kuchyně -  rohová       43.600,-typ kuchyně -  stěna       29.990,- typ kuchyně -  ostrůvek       34.900,- typ kuchyně -  „U„       64.400,-

černá
supermatferro bronz 

str. 187

kapradina
další barevné varianty
série naleznete v sekci „Paleta možností“ na str. 220mramor teramo

str. 186

Teresa Color concept je určena všem, kteří chtějí 
vystoupit z davu a nebojí se originality. Speciální 
kolekce barevných provedení se vzhledem bronzu, 
kovu či orientálního dřeva nabídne unikátní vzhled 
a nezapomenutelný dojem z prostoru Vaší kuchyně.
 
Barevné kombinace umožňují elegantní a nenásil-
né spojení kuchyně s obývacím prostorem. Můžete 
kombinovat  s dlažbou s dřevěným nebo kovovým 
designem.

Teresa color concept

rusty platesbarevné varianty



187186 187
Teresa concept alpská bílá supermat, mramor teramo, pracovní deska mramor teramo



187186 187
Teresa concept alpská bílá supermat, kapradina, pracovní deska dub yukon

Teresa concept alpská bílá supermat, ferro bronz, pracovní deska ferro bronz



189188
Loreta concept alpská bílá, aqua, pracovní deska alpská bílá



189188

Loreta concept alpská bílá, sluneční žlutá, pracovní deska dub olejovaný

Loreta color concept
Perfektní provedení a dokonalé linie. To je kuchyně 
Loreta – světlé barvy, čistý design a hladké okraje. 
Díky laserovému ošetření plochy nehrozí, že se hra-
ny budou odlupovat. Povrch je díky této technologii 
navíc příjemný na dotek. Kuchyni je možné získat 
s úchytkami i v provedení bezúchytkovém. Loreta 
je rafinovaná! Má spoustu vestavných úložných pro-
storů a nápaditých skříněk.

 již od 31.100,-

typ kuchyně -  rohová       42.900,-typ kuchyně -  stěna       31.100,- typ kuchyně -  ostrůvek       41.400,- typ kuchyně -  „U„       67.400,-

další barevné varianty
série naleznete v sekci „Paleta možností“ na str. 220aquaalpská bílá sluneční žlutá šalvěj caledonia dub trámovýbarevné varianty
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sektorové          kuchyně



191

sektorové          kuchyně
191



193192
Adele pino aurelio, pracovní deska dub bardolino



193192

Znaky Středomoří a levandulových polí má Adele 
v každém svém detailu. Tato rustikální linka skvěle 
padne i do nejmenších domácností. Je to příjemná 
kuchyně, mimořádně zajímavá svou cenou. Ačko-
li je jednoduchá, tak nabízí vše, co potřebujeme 
k pohodlnému vaření. Jemné linie a přírodní odstíny 
jsou vkusné a příjemné. Působí upraveným a čistým 
dojmem. Prosklená dvířka dodají kuchyni vzduš-
nost a lehkost. 

Adele dokazuje, že i v malých prostorech se může-
me cítit pohodlně a útulně. Tato řada se prodává 
v několika barvách i variacích. Pořídit si tak můžete 
třeba rohovou kombinaci, přesně podle dispozic Va-
šeho domova.

Adele  trvale skladem již od 8.890,-

typ kuchyně -  stěna          14.200,-typ kuchyně -  stěna 2,1m      8.890,- typ kuchyně -  rohová           18.800,- typ kuchyně -  „U„       26.600,-

bílá
(korpus) 

dub bardolino   
(pracovní deska)

pino aurelio  
(dvířka)

trvale
skladem

barevné varianty



195194
Nely jasan, pracovní deska písková



195194

Nely se řadí mezi jednoduché, moderní kuchyně, 
co mají styl. Patří do sérií, které nadchnou svou 
výjimečnou cenou. Nabízí mnoho variant horních 
a spodních skříněk. Díky této variabilitě si může-
te sestavit ideální kuchyňskou linku přesně podle 
Vašich možností a potřeb. Příjemné dekory dřeva 
zútulní každou domácnost. Navozují pocit pohodlí 
a klidu. Kuchyně tohoto typu jsou velmi oblíbené 
u mladých párů či rodin.

Hledáte-li hezkou moderní kuchyni za skvělou cenu, 
série Nely je ideální volbou. 

Nely  trvale skladem již od 8.290,-

typ kuchyně -  stěna          13.400,-typ kuchyně -  stěna 2,1m       8.290,- typ kuchyně -  rohová           16.800,- typ kuchyně -  „U„       24.800,-

jasan
(dvířka) 

dub tmavý  
(korpus)

woodline creme 
(na objednávku)

písková   
(pracovní deska)

trvale
skladem

barevné varianty
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Víc než jen
 kuchyně

koupelna
technická místnost
obývák
šatní skříně, regály
Pro vytvoření domova přesně podle 
Vašich představ.
Nejenom kuchyně, ale i obýváky, kou-
pelny, regály, šatní skříně, technické 
místnosti...
Zkrátka vše na co si vzpomenete.



197196



199198



199198

Obývací pokoj
Nyní můžete mít svou domácnost krásně sladěnou. Máte kuchyni propojenou s obývacím 
pokojem? Pořiďte si obývák ve stejném designu jako je Vaše kuchyně a zbavte se tak obav, 
zda se k sobě budou jednotlivé kusy nábytku hodit.



201200
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Regály
Regálový systém můžete využít jako součást sa-
motné kuchyně, ale i kdekoliv v dalších obytných 
místnostech.
Lze zvolit mnoho rozměrů, klasické i skleněné 
poličky a propojit tak účelnost s elegancí.
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Šatní skříně
Řešení jak pro domácnosti, tak také pro firemní 
prostory.
Proč i módu neřešit stylově..



203202



203202

Technická místnost
Do technické místnosti se dnes zdaleka neumisťuje pou-
ze kotel či systém vytápění. Stále častěji jde o prádelnu, 
sušárnu i sklad úklidových prostředků v jednom.
 
Pokud chcete mít přehled a využít prostory na maximum, 
zvažte, zda systém původně „kuchyňského„ nábytku Vám 
nemůže dobře posloužit i v technické místnosti.



205204



205204

Koupelna v libovolném dekoru
Ačkoliv nemáte v rukou náš koupelnový katalog, který obsahuje velmi širokou nabídku kou-
pelnového nábytku, i naši výrobci kuchyní jsou schopni Vám připravit zakázkový nábytek 
dle Vašeho přání. A to v libovolném dekoru, který Vás zaujal v našem kuchyňském studiu.
 
Zvolte individualitu a nebojte se zeptat na podrobnosti.



207206



207206

Individuální řešení koupelny



209208



209208

Stoly

Rám stolu ATG pro pracovní desky je k dispozici v provedení 
z nerezové oceli a chrom. Je 72 cm vysoký, 79 cm hluboký 
a může být jednotlivě plánován v délce od 149 do 249 cm. 
K dispozici je také lavice ve stejném provedení.

Elegantní rám stolu ATGF je k dispozici v provedení z nerezové 
oceli. Je vysoký 72 cm, k dispozici ve 4 pevných velikostech. 
K dispozici je i odpovídající lavice.

Rám stolu Otello pro pracovní desky je v provedení alpské bílé 
a černé. Je vysoký 73,5 cm, k dispozici ve čtyřech pevných 
velikostech. Rámy lze libovolně kombinovat se všemi dekory 
pracovních desek.

Rám lichoběžníkového stolu je k dispozici v provedení nerezo-
vé oceli. Je vysoký 71,1 cm, hluboký 80 cm.
Lze jej individuálně naplánovat od délky 140 do 200 cm.

Kovové opěrné nohy jsou zajímavým doplňkem pro moderní 
připevnění stolů. Nabízí širokou škálu řešení, kulaté nebo čtver-
cové, v různých průměrech a výškách a dokonce i s integrova-
nou dvojitou zásuvkou.

Dokonale integrovaný jídelní stůl.
Pracovní deska přesahuje až 140 cm.
Rám ATK je vyroben z oceli a je dodáván v barvách nerez nebo 
černá.



211210

Vnitřní život kuchyně

univerzální organizér se šesti samo-
statnými díly

vícedílný organizér v barvě černého 
popelu

organizér z bukového dřeva s rozdělo-
vacími kolíky

dřevěný šestidílný organizér s různě 
velkými přihrádkami

Chytré organizéry do šuplíků vám usnadní život!

skříňka k vestavné troubě se 
zásuvkou

rozdělovací systém Pantry Box 
s plastovou mřížkou a rukojetí

výsuvná zásuvka a odnímatelný 
kovový stojan na lahve

boční strany zásuvek dostupné ve 
skle nebo kovu

dostupné pro vybrané série kuchyní



211210

Vnitřní život kuchyně

výsuvná zásuvka s košem na 
recyklovatelný odpad, 40 l

výsuvná zásuvka se dvěma 
poličkami

výsuvná zásuvka s držákem 
na plech na pečení

výsuvná nastavitelná zá-
suvka Junior se dvěma koši 
s dřevěným dnem

výsuvná zásuvka Junior 
se systémem UBOXX na 
uskladnění nožů a prkének

rohová skříňka s policemi rohová skříňka s otočnými 
policemi

rohová skříňka s otočnými 
výsuvnými policemi

výsuvné, otočné police s ko-
vovým okrajem

otočné police s kovovým 
okrajem

dostupné pro vybrané série kuchyní



213212

Vnitřní život kuchyně

Žádný chaos, ale elegantní příborníky, 
které vám zajistí přehled o každé lžič-
ce. To je kuchyně promyšlená do po-
sledního detailu. Nabízíme různé dru-
hy od klasických až po velmi prostorné 
s místem na kořenky i ostré nože.  
Plastové i dřevěné, různě velké, ale 

vždy praktické!

Příborníky

Žádné zdlouhavé hledání v neuspořá-
daných skříňkách! Vysoké police jsou 
čaroději mezi úložnými prostory. Díky 
nim získáte pohodlný přístup ke vše-

mu, co potřebujete mít po ruce. 

Vaše kuchyně bude dokonale uklize-
ná zvenku i zevnitř. Pojme dózy, boxy, 
lahve, konzervy, sklenice, mísy i hrn-
ce. Poskytne tak prostor pro přehled-

né uskladnění téměř čehokoli. 

Za jedinými dveřmi najdete všech-
no to, co nemusí být nutně na očích. 
Výsuvné zásuvky mají pevné kovové 
rámy s vyvýšenými rohy. Jsou nasta-
vitelné a dostupné ve třech výško-

vých variantách. 

K dispozici jsou i zásuvky s přední 
prosklenou stranou. Nabízíme také 
nejrůznější závěsné police a držáky 
na čisticí prostředky či domácí po-

můcky.  

Vše na svém místě

dostupné pro vybrané série kuchyní



213212

Vnitřní život kuchyně dostupné pro vybrané série kuchyní



215214

plynulé stažení a vysunutí bez námahy 
díky kvalitním pantům

universální kráječ lze složit, uložit do 
šuplíku (od 50 cm) a ušetřit tak místo

výsuvný stůl poskytuje řešení pro 
menší kuchyně, šířky 50, 60 a 90 cm

velmi praktické a zárověň estetické 
výsuvné regály lze sladit s kuchyní 
nebo je nechat vyniknout jiným čílkem

Praktické police a výklopy

elektrické otevírání: lehkým dotykem 
otevřete, stiskem tlačítka pohodlně 
zavřete

výsuvný regál pro snadný přístup 
k elektro spotřebiči bez nutnosti jeho 
vyndání ze skříňky

integrovaná zásuvka v zadní části 
desky, možné šířky 50, 60 a 90 cm

Vnitřní život kuchyně dostupné pro vybrané série kuchyní



215214

integrovaná zásuvka s možností 
bezdrátového a USB nabíjení mobilu

zápustná zásuvka vhodná do rohu 
nebo hlubokých pracovních desek

dvojitá zásuvka Toki s USB nabíječ-
kou, integrovaný reproduktor umož-
ňuje přehrávání zvuku přes Bluetooth

otočná zásuvka s malou hloubkou

Úložný prostor Zásuvky

S těmito skříňkami získáte praktický úložný prostor pro nože a další kuchyňské ná-
činí nebo spotřebiče. Vše je tak úhledně schováno. Dostupné v mnoha barevných 
variantách.

Vnitřní život kuchyně dostupné pro vybrané série kuchyní



217216

267
barevných

variant 
dvířek

Ať už sháníte kuchyni v jakémkoli stylu, z našeho sortimentu si jistě vyberete. Nabízíme kuchyně moderní i klasické, všech 
možných barev a designů. 

Svou novou kuchyni si u nás zařídíte do posledního detailu a spotřebiče. Stačí si jen vybrat. Sen o ideální kuchyni dokážeme 
splnit každému!

4
typy 

skleněných 
dvířek v ALU 

rámu

187
typů

úchytek

15
barev

korpusů 28
barev 

pracovních 
desek

Působivá na pohled
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Abychom dokázali, že vyrábíme nejen krásné, ale také praktické kuchyně, vybrali jsme pro vás na ukázku jednu z těch vašich! Kuchyně 
Ember, v provedení červená vysoký lesk / dub bardolino schoko, doplněná o rámy v hliníkové metalíze. Rozměr kuchyně je 3,75 m. 
Tuto kuchyni plnohodnotně využívá 6ti členná rodina. 

Své místo tu mají potraviny, nádobí i čisticí prostředky. Žádný nepořádek, ani zmatek. Vše je přehledné a snadno přístupné. Věříme 
našim kuchyním, protože jsou krásné, praktické a bezpečné. Zkrátka vyladěné do posledního detailu.

úsporné
LED

osvětlení

praktický 
závěsný 
program

jednoduché 
třídění

odpadu

pořádek v 
zásuvkách

kvalitní
spotřebiče

bezpečné 
uložení

čistících 
prostředků

Praktická uvnitř
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XL - nová definice úložného prostoru
Obytné prostory se zejména v městském prostředí spíše zmenšují. Proto je pro 
mnoho lidí při plánování nové kuchyně obzvlášť důležitým tématem efektivní 
úložný prostor.
A právě toto je ve spodních skříňkách lehce dosažitelné díky veliké variabilitě 
funkčního kování a organizérů.
Pokud k tomu přidáte možnost plánovat se spodními skříňkami v provedení 
XL, s výškou korpusu 792 mm, získáte až 10 procent více úložného prostoru. 
Provedení XL tak vychází vstříc svému uživateli a vytváří tak perfektní syntézu 
mezi požadavky na ergonomii a úložný prostor.

100 %
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m 110 %

79
,2
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m

>
 1

75
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m

>
 1

50
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m
 

 

Výška spodní skříňky

Ergonomicky perfektní
Výška spodní skříňky XL je s ohledem na ekonomii prostoru a aktivní výšku pojít-
kem mezi standardní výškou a maximální výškou rozsáhlého systému kuchyní. 
Individuální jemné doladění aktivní výšky se provádí prostřednictvím kombinace 
4 různých výšek soklů (70, 100, 150, 200 mm) u obou výšek pracovní desky 16 
a 38 mm.
Tím lze u provedení XL dosáhnout výšek v rozsahu 815 až 1030 mm.

A pokud sdílí kuchyni více osob různé výšky? Doporučujeme pracovní desku raději 
o maličko výše.

dostupné pro vybrané série kuchyní



219218

Pouze prvotřídní materiály zajistí kvalitní a funkční výrobek. Naším cílem je splnit Vaše 
požadavky ze všech úhlů pohledu, jak po stránce designu, tak výkonnosti. Spolupracujeme 
s předními evropskými dodavateli materiálů, kování i doplňků. Díky tomu vám naše produkty 
poskytnou komfort a pohodlí při každodenním užívání. 

Kvalitní kovové zásuvky 
Hettich s doživotní zárukou 
a bezúdržbovým chodem.

Vysoká nosnost zásuvek,
celkem až 115 kg.

Odolná pracovní deska 
s ABS nebo zaoblenou 
hranou. 

Výškově nastavitelné nohy
na kompenzaci nerovností 
podlahy, výběr dvou výšek 
124 mm a 180 mm.

Odnímatelná podnož 
pro jednoduché a rychlé 
uklízení či údržbu.

Pevná konstrukce korpusu zabezpečená
stabilizačním trojúhelníkem.

Zásuvky mají brzdný 
systém a dají se celé 
vysunout - plnovýsuv.

Silikonový tlumič integrovaný 
do dveří pro jejich komfortní 
zavírání.

ABS hrana na všech 
namáhaných částech skříňky.

Nosnost police 15 kg. 
Bezpečnostní podložky zajistí 
poličku proti posunu. 

Závěsy dveří od firmy BLUM
s integrovaným tlumením 
a k tomu doživotní záruka. 

Šestibodové spojení částí 
korpusu a hřbet v drážce 
zabezpečují pevnou konstrukci.

Kování pro závěsné skříňky 
s možností výškového nastavení 
dimenzované až na zátěž 70 kg.

Kvalita je nejlepší recept
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Barevné varianty
Vybírat můžete i z těchto designů dvířek. Vybrané jsou dostupné ve variantě lesk/mat.

Made in Germany

dostupné pro vybrané série kuchyní

alpská bílá 244
SOFIA

hedvábně šedá 417
LORETA

bílá softmat 239
SOFIA

magnólie softmat 206
SOFIA

hedvábně šedá 259
SOFIA

beton černý 288
SOFIA

dub virginia 262
SOFIA

alpská bílá 427
LORETA

LINEN LINENLINEN LINEN

bílá 416
LORETA

magnólie mat 418
LORETA

písková 415
LORETA

dub halifax 401
SELMA

dub sierra 405
SELMA

dub havanna 402
SELMA

dub virginia 666
RENATA

beton bílý 891
REBEKA

beton šedý 892
REBEKA

LINEN LINEN LINENLINEN LINEN LINEN LINEN LINEN LINEN

beton břidlicově šedá 
889   REBEKA

dub sanremo 893
REBEKA

dub somerset 887
REBEKA

dub nero 403
SELMA

alpská bílá supermat 332
TERESA

magnólie supermat 336
TERESA

hedvábně šedá supermat 
338   TERESA

LINEN LINEN LINEN LINEN LINEN LINEN LINEN

kamenná šedá supermat
341   TERESA

aqua supermat 337
TERESA

břidlicová šedá 
supermat 334   TERESA

černá supermat 340
TERESA

alpská bílá vysoký lesk 
503   FIONA

bílá vysoký lesk 450
FIONA

LINEN LINEN LINEN
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Barevné varianty Made in Germany

Vybírat můžete i z těchto designů dvířek. Vybrané jsou dostupné ve variantě lesk/mat.

magnólie mat, lak 175
FABIANA

břidlicová šedá 765
CRISTINA

hedvábně šedá mat, lak 
171   FABIANA

kamenná šedá mat, lak 
165   FABIANA

bílá 774
CASSANDRA

kamenná šedá 772
CASSANDRA

rákos 776
CASSANDRA

alpská bílá ultra vysoký 
lesk, lak 470   FANY

magnólie vysoký lesk 
452   FIONA

bílá ultra vysoký lesk, 
lak 460   FANY

alpská bílá mat, lak 847
SYLVIE

hedvábně šedá vysoký 
lesk 455   FIONA

břidlicová šedá vysoký 
lesk 453   FIONA

magnólie ultra vysoký 
lesk, lak 462   FANY

magnólie mat, lak 849
SYLVIE

břidlice kamenná šedá 
304   SAMANTA

písková ultra vysoký 
lesk, lak 467   FANY

rezavě červená 
ultramat 963   ELIZABETH

grafitová černá 
ultramat 961   ELIZABETH

černá mat, lak 851
SYLVIE

cementová šedá 803
CELESTA

břidlice šedá 303
SAMANTA

LINEN LINEN LINEN

LINEN LINEN LINEN LINEN LINEN LINEN LINEN

LINEN LINEN LINEN LINEN LINEN LINEN LINEN

kartáčovaná ocel 
imitace 216   TITANIA

alpská bílá mat, lak 551
ISABELA

kamenná šedá 741
GEMMA

dub sierra 597
KATRINA

magnólie roztíraná 390
CAROLINA

alpská bílá mat, lak 168
FABIANA

bílá mat, lak 173
FABIANA

alpská bílá 764
CRISTINA

dostupné pro vybrané série kuchyní

PROTIOTISKOVÁ ÚPRAVA

PROTIOTISKOVÁ ÚPRAVA

LINEN



223222

alpská bílá vysoký lesk, 
lak 817   LETICIA

bílá vysoký lesk, lak 
814   LETICIA

Vybírat můžete i z těchto designů korpusů. Vybrané jsou dostupné ve variantě lesk/mat.

Vybírat můžete i z těchto designů dvířek a korpusů Color concept.

magnólie vysoký lesk, 
lak 816   LETICIA

alpská bílá 193

břidlicová šedá 194

sluneční žlutá 241

hedvábně šedá vysoký-
lesk, lak 819   LETICIA

alpská bílá lesk 060

dub virginia 123

kapradina 248

bílá 106

dub sanremo 078

aqua 254

břidlicová šedá vysoký 
lesk, lak 823   LETICIA

bílá lesk 022

dub sierra 198 dub havana 097

šalvěj 257

bílá vysoký lesk, lak 
834   PATRICIA

magnólie mat 120

rusty plates 265

bílá mat, lak 885
CHARLOTA

magnólie lesk 116

caledonia 266

magnólie mat, lak 883
CHARLOTA

hedvábně šedá 070

písková mat, lak 881
CHARLOTA

kamenná šedá 089

dub trámový 272

magnólie, lak 905
YANA

písková 122

carrara 273

hedvábně šedá, lak 901
YANA

mramor teramo 274 ferro bronz 355

Barevné varianty
Vybírat můžete i z těchto designů dvířek. Vybrané jsou dostupné ve variantě lesk/mat.

LINENLINENLINEN LINEN

LINEN - bezúchytkové provedení dvířek

LINEN

Made in Germany

dostupné pro vybrané série kuchyní
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Rovněž Vaši pracovní desku můžete vybírat z celé řady dekorů.

XTRA
pracovní desky 

mixwood 368 šedá břidlice 373 * dub artisan 367 *břidlice kamenná šedá 369

břidlice dekor 066 kamenná šedá 089 * dub virginia 123 alpská bílá 193 *hedvábně šedá 070 * dub havana 097 černá 186dub sanremo 078 copper vintage 117 dub provence 192

ferro bronz 355 * dub olejovaný 377dub endgrain 356 beton černý 378beton břidlicově šedá 
354 *

vápenec 376 * dub somerset 379

ponderosa pine 204 kmen dubu 225 caledonia 266břidlicová šedá 194 * stromboli světlá 215 metal art dekor 226dub ontario 196 arizona pine 220 rusty plates 265 dub trámový 272

žula černá žíhaná 344 * dub halifax 352carrara 273 dekor oxid 319 dub yukon 345 beton bílý 353 *mramor teramo 274 tis 347maracaibo světlý 316 beton šedý 330

Pracovní desky Made in Germany

dostupné pro vybrané série kuchyní

dub sierra 198 dub vintage 393 travertin pískově béžová
 394

verso 395 terazzo šedá 396

* pracovní deska také v provedení 16 mm
Pracovní desky XTRA se vyznačují speciálním 3D povrchem.
Vytvářejí tak autentickou imitaci přírodního kamene a dřeva.



225224

Rovněž Vaši pracovní desku můžete vybírat z celé řady dekorů.

Pracovní desky

tivoli béžové isodora béžová santuro antracit dub truffel sanremo sand

travertine

caruso

břidlice černá

dub halifax tabak

borovice rustic

metallo grau braun

dub nelson

copperfield

dub wotan

cream tessina

mramor meduno

keramika antracit

dub bardolino schoko

spárovka šedá

beton bílý

dub kronberg

carrara royal

dub halifax bílý

mramor medusa

jasan horský

trento béžová santuro light grey dub bardolino dub arlington

sonnenberg spruce

bronzit hnědý

ferro bronzový

calcite grey

mephis terrazzo

chromix stříbrný

dostupné pro vybrané série kuchyní

*** * * **

***

* pracovní desky s antibakteriálním povrchem
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Pracovní desky z masivu

breccia aurora, lesk

blu fiandre, lesk

napoleon bown, lesk

gris ceniza, lesk

fior di pesco, lesk

crema chiara, lesk

blanco camelia, lesk

linosa, lesk

grigio carnico, lesk

gris antracita, lesk

blanco paloma, lesk

marron torba, lesk

calacatta, lesk

Více u Vašeho prodejce.

candia, lesk

rigel, lesk

imperial black, lesk

grey pearl, leskbotticino, lesk soho, lesk

buk cinkovaný dub cinkovaný dub průběžnýbuk průběžný

white spice, lesk

Pracovní desky z keramiky
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úchyty s povrchovou úpravou

056
kov

280
kov, antik železo

733
kov, černý chrom

099
kov, industriální vzhled

284
kov, antik stříbrná

737
dřevo dub / kov černá

119
kov, antik stříbrná

556
kov, antik stříbrná

799
kov, černý chrom

Úchyty
Vyberte si úchytku podle svého gusta. Nabízíme nejrůznější tvary a barevná provedení.

kovové úchyty

013 kov, nerezová ocel 062 kov, nerezová ocel 077 kov, nerezová ocel 186 kov, nerezová ocel019 kov, nerezová ocel 067 kov, nerezová ocel 098 kov, nikl mat042 kov, nerezová ocel 069 kov, nerezová ocel 183 kov, nerezová ocel

kovové úchyty v černé / antracitové barvě

563 kov, černá / nerez 616 litina, černá570 kov, černá 707 kov, antracit595 kov, černá nerez

218 kov, nerezová ocel 245 kov, nerezová ocel 331 kov, nerezová ocel 549 kov, nerezová ocel221 kov, nerezová ocel 263 kov, nerezová ocel 508 kov, nerezová ocel237 kov, nerezová ocel 279 kov, nerezová ocel 544 kov, nerezová ocel

602 kov, nerezová ocel552 kov, nerezová ocel 801 kov, nerezová ocel608 kov, nerezová ocel 190 kov, brilliant chrom708 kov, nerezová ocel 192 kov, brilliant chrom

Made in Germany

dostupné pro vybrané série kuchyní
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Úchyty
Vyberte si úchytku podle svého gusta. Nabízíme nejrůznější tvary a barevná provedení.

kovové úchyty ve tvaru knoflíku

610 litina, černá 679 kov, černá677 kov, nerezová ocel 678 kov, nerezová ocel

240 kov, černá550 kov, nerezová ocel760 kov, nerezová ocel
690 kov, alpská bílá lesk
710 kov, kamenná šedá
730 kov, břidlicová šedá

870 kov, černá

350 kov, nerezová ocel

990 kov, černá

430 kov, nerezová ocel300 kov, nerezová ocel

960 kov, ušlechtilá ocel

600 kov, černá

370 kov, nerezová ocel 650 kov, nerezová ocel 900 kov, nerezová ocel 930 kov, nerezová ocel

Made in Germany

dostupné pro vybrané série kuchyní

šroubovací úchytné lišty

railingové úchyty
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Obklady a dlažby do kuchyně
Vybrali jsme pro Vás několik sérií, které jsou nejčas-
těji využívány v kuchyních. Nic ale nebrání daleko 
širšímu výběru. V našem  sortimentu naleznete 
kvalitní obklady a dlažby z Čech, Španělska, Itálie 
a dalších zemí.

K dispozici jsou Vám naši specialisté, rozsáhlý ka-
talog KOUPELNY a na naší internetové prezentaci 
můžete využít buď sekci obchod, či skvělé nové fi ltry
v inspirační zóně.

www.senesi.cz > inspirace

Filtrujte dle designu, barvy či stylu.
A to bez problémů i na Vašem mobilním zařízení.
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BRAVE2050BU
obklad blue

BRAVE2050BR
obklad brown

BRAVE2050P
obklad pearl

BRAVE2050WH
obklad white

BRAVE2050BE
obklad beige

BRAVE2050ANT
obklad antracite

MAJ2060WH 
obklad bílý

MAJ2060SGR 
obklad světle šedý

DMAJ2060M 
dekor modrý *

DMAJ2060GR 
dekor šedý *

* balení výrobku obsahuje nahodilý mix 2 designů

DMAJ2060WH 
dekor bílý

DMAJ2060SGR 
dekor světle šedý

MAJ2060SB 
obklad světle béžový

DMAJ2060SB 
obklad světle béžový

DMAJ2060B 
dekor béžový *

MAJOLIKA BRAVE

rozměr 19,8 x 59,8
lesk
obklad 567,- /m2   dekor 662,- /m2

rozměr 20 x 50
lesk
obklad 499,- /m2   dekor 549,- /m2   dekor smart 599,- /m2

DBRAVE2050BE
dekor beige

DBRAVE2050BU
dekor blue

DBRAVE2050P
dekor pearl

DSBRAVE2050BU
dekor smart blue

DSBRAVE2050P
dekor smart pearl

DSBRAVE2050CO
dekor smart cotto
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ELIS DEFILE

ELIS2570BL
obklad blanco

ELIS2570T
obklad taupe

ELIS2570C
obklad ceniza

ELIS2570M
obklad marengo

DBELIS2570T
dekor band taupe

DCELIS2570T
dekor cubic taupe

DBELIS2570M
dekor band marengo

DCELIS2570M
dekor cubic marengo

DEFILE3060WH
obklad / dlažba bílá 

DEFILE3060SB 
obklad / dlažba světle béžová

DEFILE3060B 
obklad / dlažba béžová 

DEFILE3060H 
obklad / dlažba hnědá 

DDEFILEMIX 
dekor prořez pruhy

MDEFILE30WH
mozaika bílá

MDEFILE30SB
mozaika sv. béžová

MDEFILE30B 
mozaika béžová

MDEFILE30H
mozaika hnědá

rozměr 25 x 70
mat
obklad 499,- /m2   dekor 549,- /m2

rozměr obklad / dlažba a dekor 29,8 x 59,8   mozaika 30 x 30
mat
obklad / dlažba bílá  a světle béžová 524,- /m2   béžová a hnědá 662,- /m2   dekor 599,-   mozaika 339,- /set
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BARCELONA

BARC25CU 
dekor cube

BARC25CL 
dekor classic

BARC25N 
dekor night

BARC25GC 
dekor greco

BARC25M 
dekor mar

BARC25ST 
dekor star

BARC25AR 
dekor arch

BARC25TR 
dekor triumph

BARC25SS 
dekor sand

BARC25BL 
dlažba blanco

BARC25PD 
dlažba piedra

BARC25GR 
dlažba gris

ELBA 

ELBA2060AR
dlažba arce

ELBA2060HA
dlažba haya

ELBA2060NG
dlažba nogal

ELBA2060P
dlažba perla

ELBA2060M
dlažba marengo

ELBA2060CR
dlažba cerezo

ELBA2060WE
dlažba wengue

ELBA2060MU
dlažba musgo

rozměr 25 x 25
mat
dekor a dlažba 699,- /m2

rozměr 20 x 60
mat
dlažba 449,- /m2
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TONA730MK 
obklad moka

TONA730AT
obklad antracite

TONA730BL
obklad blue

TONA730OL
obklad olive

TONA730GL
obklad glaciar

DTONA730GL
dekor glaciar

TONA730WH
obklad white

DTONA730WH 
dekor white

TONA730IV 
obklad ivory

DTONA730IV 
dekor ivory

TONA730VS
obklad vison

DTONA730VS 
dekor vison
DTONA730VS 

TONA730P 
obklad pearl

DTONA730P 
dekor pearl
DTONA730P 

DTONB1030WA
dekor warm

DTONB1030CO
dekor cold

TONR1030AZ
obklad azul

TONR1030CE
obklad celeste

TONR1030LL
obklad lila

TONR1030LM
obklad limon

TONR1030NR
obklad naranja 

TONR1030PS
obklad pistacho

TONR1030RJ  
obklad rojo 

TONR1030WH  
obklad white

TONR1030BL
obklad black

TONALITE ALCHIMIA TONALITE ROYAL

rozměr 7,5 x 30
lesk
obklad 799,- /m2 a 899,- /m2   dekor 899,- /m2

rozměr obklad a dekor 10 x 30,5
lesk
obklad 699,-   dekor 799,- /m2
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ROJ85931
obklad / dlažba sunset

ukázka pokládky

ROJ87344
obklad white

ROJ87340
obklad beige

ROJ87343
obklad grey

ROJ87341
obklad brown

ROJ87342
obklad dark

ROJ85883
obklad / dlažba grey

ukázka pokládky

ROJ85887 
obklad / dlažba  sand

ukázka pokládky

ROJ85888
obklad / dlažba white

ukázka pokládky

ROJ85885
obklad / dlažba multicolor

ukázka pokládky

ROJ85884
obklad / dlažba mud

ukázka pokládky

ROJ85886
obklad / dlažba old red

ukázka pokládky

TRIBECA TIFFANY

rozměr 6 x 25
mat
obklad / dlažba 899,- /m2

rozměr 15 x 61
mat
obklad 799,- /m2

CUBICS
rozměr 15 x 61   mat   obklad 699,-

WALL-ART
rozměr 15 x 61   mat   obklad 699,-

ROJ86618
obklad beige

ROJ86619
obklad grey

ROJ86620
obklad white

ROJ86615
obklad ice

ROJ86617
obklad taupe

ROJ86736
obklad greige

ROJ85931
obklad / dlažba sunset

ukázka pokládkyukázka pokládky

ROJ87344
obklad white

ROJ87340
obklad beige

ROJ87343
obklad grey

ROJ87341
obklad brown

ROJ87342
obklad dark

ROJ85883
obklad / dlažba grey

ukázka pokládkyukázka pokládky

ROJ85887 
obklad / dlažba  sand

ukázka pokládkyukázka pokládky

ROJ85888
obklad / dlažba white

ukázka pokládkyukázka pokládky

ROJ85885
obklad / dlažba multicolor

ukázka pokládkyukázka pokládky

ROJ85884
obklad / dlažba mud

ukázka pokládkyukázka pokládky

ROJ85886
obklad / dlažba old red

ukázka pokládkyukázka pokládky

TRIBECA TIFFANY

rozměr 6 x 25
mat
obklad / dlažba 899,- /m2

rozměr 15 x 61
mat
obklad 799,- /m2

CUBICS
rozměr 15 x 61   mat   obklad 699,-

WALL-ART
rozměr 15 x 61   mat   obklad 699,-

ROJ86618
obklad beige

ROJ86619
obklad grey

ROJ86620
obklad white

ROJ86615
obklad ice

ROJ86617
obklad taupe

ROJ86736
obklad greige
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FOX3060I
dlažba ivory

MFOX2040G
mozaika bílo-šedá

FOX3060G 
dlažba grey

FOX3060LG
dlažba light grey

MFOX2040BE
mozaika béžovo-hnědá 

FOX60BE  
dlažba beige

ROJ86681
dlažba beige

ROJ86850
dlažba dark

ROJ86682
dlažba grey

ROJ86684
dlažba white

ROJ86829
dekor beige

ROJ86683
dlažba taupe

ROJ86828
dekor grey

FOX VOLCANO

FOX60I  
dlažba ivory

FOX60BR  
dlažba brown

FOX60G  
dlažba grey

FOX60BL  
dlažba black

FOX60LG  
dlažba light grey

FOX3060BE
dlažba beige

FOX3060BL
dlažba black

FOX3060BR 
dlažba brown

rozměr 60 x 60
mat
dlažba 699,- /m2   dekor 999,- /m2

rozměr 30 x 60 a 60 x 60, mozaika 20 x 40
mat
dlažba 369,- /m2 a 499,- /m2   mozaika 99,- /ks

a mnoho dalších na www.senesi.cz
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www.aeg.cz   
 /aegceskarepublika

STRÁŽCI VAŠÍ
KUCHYNĚ

Rare, medium nebo well done?
BEZ OBAV.

 kurz vaření
 nádobí
 kuchařku

KUPTE SI PARNÍ TROUBU  
Z ŘADY AEG MASTERY  
A ZÍSKEJTE ZDARMA

Multifunkční parní trouby AEG řady Mastery jsou vybaveny mnoha  
moderními vlastnostmi a funkcemi. Jednou z nich je teplotní sonda,  
která přesně změří teplotu uvnitř připravovaného pokrmu. Díky ní si stačí 
na LCD displeji nastavit úroveň propečení RARE – MEDIUM – WELL DONE
a dosáhnete tak snadno výsledku jako v profesionální restauraci.

www.aeg.cz   
 /aegceskarepublika

STRÁŽCI VAŠÍ
KUCHYNĚ

Dokonale se přizpůsobí  
všem vašim potřebám.  
BEZ OBAV. 

Technologie FLEXIBRIDGE™ umožňuje propojit jednotlivé 
varné zóny indukční desky do větších celků a zajistit tak  
její nejvyšší možnou flexibilitu.
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Ingredience, která pozvedne každé jídlo?  
Kreativita! Vaření není jen o přípravě pokrmů. 
Snoubí se v něm zábava, zkušenosti, péče  
o zdraví a střípky každodenního rodinného 
života. Objevte díky inovativním technologiím  
a jedinečným funkcím spotřebičů Electrolux  
lahodné pokrmy a nové kombinace chutí. 
Tvořte zážitky. Tvořte vzpomínky.

Spotřebiče Electrolux posunou  
vaši kreativitu do nových dimenzí.

Máte chuť  
zažít víc?

www.electrolux.cz  electroluxceskarepublika
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 /aegceskarepublika

STRÁŽCI VAŠÍ
KUCHYNĚ

DOPŘEJTE SI 3x LÉPE  
USUŠENÉ NÁDOBÍ

Technologie AirDry
 automatické otevření dveří
 přirozené proudění vzduchu
 nádobí beze skvrn a šmouh
 úspora času a energie

s AirDry bez AirDry
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Představte si svoji vysněnou kuchyni. S širokou nabídkou spotřebičů 
Beko ji proměníte ve skutečnost, ať už si zvolíte jakýkoliv styl.

Už nemusí být jen 
ve vašich snech. 

Roman Vaněk
zakladatel Pražského 

kulinářského institutu.

SENESI,SE - kuchyňský katalog 2019.indd   2 07.12.18   9:18

Parní trouba s teplotní sondou 
a motorizovaným tankem na vodu
BIDM 15500 XDS
ovládání v češtině, objem 71 l,
20 programů, parní pečení 
s nastavitelnou úrovní páry,
teplotní sonda MeatProbe,
SoftClose dveře s automatickým
dovřením, dvojitý teleskopický výsuv, 
3 skla dveří

26 990 Kč33 690 Kč

Indukční deska s přímým podsvíceným
ovládáním a IndyFlex®

HII 64800 FHT
4 indukční varné zóny - 1x IndyFlex®,  
s přímým ovládáním, senzorové posuvné 
ovládání, 15 úrovní, timer, booster,
udržování teploty, paměť na uložení 
oblíbeného nastavení, inteligentní  
detekce průměru nádoby

12 990 Kč16 190 Kč

60cm nástěnný odsavač z černého skla
HCA 62741 B
elektronické dotekové ovládání, 4 rychlosti, 
výkon odsávání až 755 m3/hod, hlučnost 
max. 69 dB, LED osvětlení, možnost 
recirkulace, 2 kovové tukové filtry

12 990 Kč16 190 Kč

SENESI,SE - kuchyňský katalog 2019.indd   3 05.02.19   9:12
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Trouba s rovnoměrným pečením 
díky foukání vzduchu ze stran
BIR 14400 BGCS - černá 
BIR 14400 WGCS - bílá
objem 72 l, 12 programů, funkce Surf, 
SoftClose dveře s automatickým 
dovřením, 3 skla dveří, rošt, 2 plechy, 
3 teleskopické výsuvy.

Indukční deska IndyFlex®

HII 64500 FHT
4 indukční varné zóny, 1x IndyFlex®, 
senzorové posuvné ovládání – 
19 úrovní, eco funkce, časovač, 
booster, displej, udržování teploty jídla.

9 990 Kč16 190 Kč

11 990 Kč14 990 Kč

Trouba s automatickým a tichým 
dovřením dvířek
BIM 22304 XCS 
objem 71 l, 8 programů, zátlačné 
prosvětlené ovládání se zámkem, 
SoftClose dveře s automatickým 
dovřením, 3 skla dveří, rošt, 2 plechy, 
teleskopický výsuv.

Indukční deska
HI 164400 ATB 
4 indukční varné zóny, senzorové 
ovládání, 9 úrovní + booster, ukazatel 
zbytkového tepla, ochrana proti 
přetečení.

8 990 Kč11 190 Kč

7 990 Kč9 990 Kč

Trouba s grilem a třemi skly dveří 
pro bezpečné pečení
BIM 25301 XCS 
objem 71 l, 8 programů, zátlačné 
ovládání a dotekový displej, SoftClose 
dveře s automatickým dovřením, 
3 skla dveří, rošt, 2 plechy, 
teleskopický výsuv.

Sklokeramická varná deska 
s dvojitou a trojitou zónou
HIC 64404 T 
4 Hi-Light varné zóny (jedna dvojitá 
a jedna trojitá), senzorové ovládání, 
booster, časovač, automatické 
vypnutí, dětský zámek.

8 990 Kč11 190 Kč

7 490 Kč8 690 Kč

Trouba s grilem a třemi skly dveří 
pro bezpečné pečení
BIM 22301 X 
objem 71 l, 8 programů, zátlačné 
ovládání 3 skla dveří, rošt, 2 plechy.

Plynová deska
HILW 64225 S 
integrované zapalování, WOK hořák, 
litinové rošty, stříbrné ovládací 
knoflíky, černé sklo.

5 490 Kč11 190 Kč

5 990 Kč7 490 Kč

Mikrovlnná trouba s grilem MGB 25333 BG 
Elektronické dotykové ovládání + dotykové otevírání 
dveří, výkon 900 W / 1000 W gril, 5 úrovní výkonu, 
3 úrovně výkonu grilu, 8 autofunkcí, rámeček 
součástí dodávky.

Mikrovlnná trouba s grilem MGB 25332 BG 
Elektronické dotykové ovládání + dotykové otevírání 
dveří, výkon 900 W / 1000 W gril, 5 úrovní výkonu, 
3 úrovně výkonu grilu, 8 autofunkcí, rámeček 
součástí dodávky.

Mikrovlnná trouba MOB 20231 BG 
+rámeček MOK 20232 X 
Elektronické dotykové ovládání, výkon 800 W, 
možnost vestavby (rámeček nutno objednat), 
5 úrovní výkonu, 8 autofunkcí, rozmrazování, vnitřní 
osvětlení.

4 990 Kč7 490 Kč

4 990 Kč6 890 Kč

3 490 Kč5 590 Kč

Na vybrané modely spotřebičů Beko poskytujeme bezplatně 5 let záruky na práci i díly. 
Na beko.cz najdete přehled spotřebičů, na které nabídka prodloužené záruky platí, a kompletní podmínky nabídky. Pokud jste svůj spotřebič v přehledu 
prodloužené záruky nenašli, zeptejte se svého prodejce na možnost jejího dokoupení.

SENESI,SE - kuchyňský katalog 2019.indd   4 07.12.18   9:18

Zákaznické centrum a servis Beko 
Kontaktujte nás každý den od 8:00 do 18:00 včetně víkendů. Rádi zodpovíme vaše dotazy a pomůžeme  se záruční i pozáruční opravou díky našemu servisnímu týmu.

Myčka s variabilním vnitřním 
uspořádáním
DSN 26420 X
A++, 14 sad nádobí, 6+1 mycích 
programů a InnerClean na čištění 
myčky, držáky na plechy a dlouhé 
kuchyňské náčiní, ProSmartTM 
invertorový motor s 10 lety záruky.

45cm Vestavná myčka 
na 10 sad nádobí
DIS 28023
A++, 8+1 programů, 6 teplot, 
hlučnost 46 dB, AquaStop, 
koš Acrobat, AquaIntense® 
zóna, samonastavovací 
panty na dveře o hmotnosti 
2,5 – 5,5 kg.

Vestavná myčka na 14 sad nádobí
DIN 28422
A++, 8+1 programů, 14 sad nádobí, 
6 teplot, samonastavovací panty 
na dveře o hmotnosti 3 – 9 kg, LED 
světelná signalizace provozu, rameno 
AquaIntense® pro intenzivní mytí, koš 
Acrobat, ProSmartTM invertorový motor 
s 10 lety záruky, AquaStop, kluzné 
uložení dveří SlideFit.

11 990 Kč14 990 Kč 10 990 Kč14 990 Kč12 990 Kč15 590 Kč

Vestavná pračka se sušičkou
HITV 8733 B0
A, 1400 ot./min., 8 kg praní, 
5 kg sušení, AquaWave nerezový 
buben, S-shape boční stěny, Hi-tech 
topné těleso, ProSmart™ invertorový 
motor s 10 lety záruky.

7kg vestavná pračka
WITC 7612 B0W
A+++, 1200 ot./min., 7 kg prádla, 
15 programů, AquaWave nerezový 
buben, S-shape boční stěny, 
Hi-tech topné těleso, program 
pro čištění pračky.

Nástěnný odsavač z bílého skla
HCA 62741 W
elektronické dotekové ovládání, 
4 rychlosti, výkon odsávání až 
755 m3/hod, hlučnost max. 69 dB, 
LED osvětlení, možnost 
recirkulace, 2 kovové tukové filtry.

Výsuvný odsavač par s možností 
recirkulace
CTB 6407 X
posuvné ovládání, výkon odsávání 
až 280 m3/hod., hlučnost max. 
65 dB, možnost recirkulace,
halogenové osvětlení, 2 kovové 
tukové filtry, 

50cm integrovaný odsavač par
HNU 51310 S
mechanické ovládání, výkon odsávání 
až 336 m3/hod., hlučnost max. 68 dB, 
možnost recirkulace, halogenové 
osvětlení, tukový filtr. 

17 990 Kč22 490 Kč 10 490 Kč13 790 Kč

12 990 Kč16 190 Kč

Nástěnný odsavač z černého skla 
široký 60 cm nebo 90 cm
HCB 63744 BX / HCB 93744 BX
dotykové ovládání, 4 rychlosti, 
výkon odsávání až 680/740 m3/
hod., hlučnost max. 70/71 dB, LED 
osvětlení, možnost recirkulace, 
funkce čištění vzduchu.

7 990 Kč / 8 990 Kč9 990 Kč

11 190 Kč

2 490 Kč3 090 Kč

2 490 Kč3 190 Kč

193,5cm vestavná 
chladnička No Frost
BCNA 306 E2S
A+, objem chladničky 215 l, 
objem mrazničky 69 l, 
hlučnost 40 dB, LED 
osvětlení, ActiveFresh 
BlueLightTM, kluzné panty, 
antibakteriálně upravené 
těsnění, možnost otočení 
dveří, kovová záda chladničky 
pro lepší stabilizaci teploty.

178cm vestavná 
chladnička No Frost
BCHA 275 K2F
A+, objem chladničky 193 l, 
objem mrazničky 69 l, 
hlučnost 40 dB, LED 
osvětlení, antibakteriálně 
upravené těsnění, 
3D Hettich panty, možnost 
otočení dveří.

178cm Vestavná 
chladnička No Frost
 BCHA 275 E3S
A++, objem chladničky 186 l, 
objem mrazničky 69 l, 
hlučnost 40 dB, LED 
osvětlení, ActiveFresh 
BlueLightTM, kluzné panty, 
antibakteriálně upravené 
těsnění, možnost otočení 
dveří.

14 990 Kč18 790 Kč

12 990 Kč16 190 Kč 12 490 Kč17 490 Kč

      800 350 333
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5 490 Kč

4 989 Kč
6 990 Kč
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Trouba s rovnoměrným pečením 
díky foukání vzduchu ze stran
BIR 14400 BGCS - černá 
BIR 14400 WGCS - bílá
objem 72 l, 12 programů, funkce Surf, 
SoftClose dveře s automatickým 
dovřením, 3 skla dveří, rošt, 2 plechy, 
3 teleskopické výsuvy.

Indukční deska IndyFlex®

HII 64500 FHT
4 indukční varné zóny, 1x IndyFlex®, 
senzorové posuvné ovládání – 
19 úrovní, eco funkce, časovač, 
booster, displej, udržování teploty jídla.

9 990 Kč16 190 Kč

11 990 Kč14 990 Kč

Trouba s automatickým a tichým 
dovřením dvířek
BIM 22304 XCS 
objem 71 l, 8 programů, zátlačné 
prosvětlené ovládání se zámkem, 
SoftClose dveře s automatickým 
dovřením, 3 skla dveří, rošt, 2 plechy, 
teleskopický výsuv.

Indukční deska
HI 164400 ATB 
4 indukční varné zóny, senzorové 
ovládání, 9 úrovní + booster, ukazatel 
zbytkového tepla, ochrana proti 
přetečení.

8 990 Kč11 190 Kč

7 990 Kč9 990 Kč

Trouba s grilem a třemi skly dveří 
pro bezpečné pečení
BIM 25301 XCS 
objem 71 l, 8 programů, zátlačné 
ovládání a dotekový displej, SoftClose 
dveře s automatickým dovřením, 
3 skla dveří, rošt, 2 plechy, 
teleskopický výsuv.

Sklokeramická varná deska 
s dvojitou a trojitou zónou
HIC 64404 T 
4 Hi-Light varné zóny (jedna dvojitá 
a jedna trojitá), senzorové ovládání, 
booster, časovač, automatické 
vypnutí, dětský zámek.

8 990 Kč11 190 Kč

7 490 Kč8 690 Kč

Trouba s grilem a třemi skly dveří 
pro bezpečné pečení
BIM 22301 X 
objem 71 l, 8 programů, zátlačné 
ovládání 3 skla dveří, rošt, 2 plechy.

Plynová deska
HILW 64225 S 
integrované zapalování, WOK hořák, 
litinové rošty, stříbrné ovládací 
knoflíky, černé sklo.

5 490 Kč11 190 Kč

5 990 Kč7 490 Kč

Mikrovlnná trouba s grilem MGB 25333 BG 
Elektronické dotykové ovládání + dotykové otevírání 
dveří, výkon 900 W / 1000 W gril, 5 úrovní výkonu, 
3 úrovně výkonu grilu, 8 autofunkcí, rámeček 
součástí dodávky.

Mikrovlnná trouba s grilem MGB 25332 BG 
Elektronické dotykové ovládání + dotykové otevírání 
dveří, výkon 900 W / 1000 W gril, 5 úrovní výkonu, 
3 úrovně výkonu grilu, 8 autofunkcí, rámeček 
součástí dodávky.

Mikrovlnná trouba MOB 20231 BG 
+rámeček MOK 20232 X 
Elektronické dotykové ovládání, výkon 800 W, 
možnost vestavby (rámeček nutno objednat), 
5 úrovní výkonu, 8 autofunkcí, rozmrazování, vnitřní 
osvětlení.

4 990 Kč7 490 Kč

4 990 Kč6 890 Kč

3 490 Kč5 590 Kč

Na vybrané modely spotřebičů Beko poskytujeme bezplatně 5 let záruky na práci i díly. 
Na beko.cz najdete přehled spotřebičů, na které nabídka prodloužené záruky platí, a kompletní podmínky nabídky. Pokud jste svůj spotřebič v přehledu 
prodloužené záruky nenašli, zeptejte se svého prodejce na možnost jejího dokoupení.
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Zákaznické centrum a servis Beko 
Kontaktujte nás každý den od 8:00 do 18:00 včetně víkendů. Rádi zodpovíme vaše dotazy a pomůžeme  se záruční i pozáruční opravou díky našemu servisnímu týmu.

Myčka s variabilním vnitřním 
uspořádáním
DSN 26420 X
A++, 14 sad nádobí, 6+1 mycích 
programů a InnerClean na čištění 
myčky, držáky na plechy a dlouhé 
kuchyňské náčiní, ProSmartTM 
invertorový motor s 10 lety záruky.

45cm Vestavná myčka 
na 10 sad nádobí
DIS 28023
A++, 8+1 programů, 6 teplot, 
hlučnost 46 dB, AquaStop, 
koš Acrobat, AquaIntense® 
zóna, samonastavovací 
panty na dveře o hmotnosti 
2,5 – 5,5 kg.

Vestavná myčka na 14 sad nádobí
DIN 28422
A++, 8+1 programů, 14 sad nádobí, 
6 teplot, samonastavovací panty 
na dveře o hmotnosti 3 – 9 kg, LED 
světelná signalizace provozu, rameno 
AquaIntense® pro intenzivní mytí, koš 
Acrobat, ProSmartTM invertorový motor 
s 10 lety záruky, AquaStop, kluzné 
uložení dveří SlideFit.

11 990 Kč14 990 Kč 10 990 Kč14 990 Kč12 990 Kč15 590 Kč

Vestavná pračka se sušičkou
HITV 8733 B0
A, 1400 ot./min., 8 kg praní, 
5 kg sušení, AquaWave nerezový 
buben, S-shape boční stěny, Hi-tech 
topné těleso, ProSmart™ invertorový 
motor s 10 lety záruky.

7kg vestavná pračka
WITC 7612 B0W
A+++, 1200 ot./min., 7 kg prádla, 
15 programů, AquaWave nerezový 
buben, S-shape boční stěny, 
Hi-tech topné těleso, program 
pro čištění pračky.

Nástěnný odsavač z bílého skla
HCA 62741 W
elektronické dotekové ovládání, 
4 rychlosti, výkon odsávání až 
755 m3/hod, hlučnost max. 69 dB, 
LED osvětlení, možnost 
recirkulace, 2 kovové tukové filtry.

Výsuvný odsavač par s možností 
recirkulace
CTB 6407 X
posuvné ovládání, výkon odsávání 
až 280 m3/hod., hlučnost max. 
65 dB, možnost recirkulace,
halogenové osvětlení, 2 kovové 
tukové filtry, 

50cm integrovaný odsavač par
HNU 51310 S
mechanické ovládání, výkon odsávání 
až 336 m3/hod., hlučnost max. 68 dB, 
možnost recirkulace, halogenové 
osvětlení, tukový filtr. 

17 990 Kč22 490 Kč 10 490 Kč13 790 Kč

12 990 Kč16 190 Kč

Nástěnný odsavač z černého skla 
široký 60 cm nebo 90 cm
HCB 63744 BX / HCB 93744 BX
dotykové ovládání, 4 rychlosti, 
výkon odsávání až 680/740 m3/
hod., hlučnost max. 70/71 dB, LED 
osvětlení, možnost recirkulace, 
funkce čištění vzduchu.

7 990 Kč / 8 990 Kč9 990 Kč

11 190 Kč

2 490 Kč3 090 Kč

2 490 Kč3 190 Kč

193,5cm vestavná 
chladnička No Frost
BCNA 306 E2S
A+, objem chladničky 215 l, 
objem mrazničky 69 l, 
hlučnost 40 dB, LED 
osvětlení, ActiveFresh 
BlueLightTM, kluzné panty, 
antibakteriálně upravené 
těsnění, možnost otočení 
dveří, kovová záda chladničky 
pro lepší stabilizaci teploty.

178cm vestavná 
chladnička No Frost
BCHA 275 K2F
A+, objem chladničky 193 l, 
objem mrazničky 69 l, 
hlučnost 40 dB, LED 
osvětlení, antibakteriálně 
upravené těsnění, 
3D Hettich panty, možnost 
otočení dveří.

178cm Vestavná 
chladnička No Frost
 BCHA 275 E3S
A++, objem chladničky 186 l, 
objem mrazničky 69 l, 
hlučnost 40 dB, LED 
osvětlení, ActiveFresh 
BlueLightTM, kluzné panty, 
antibakteriálně upravené 
těsnění, možnost otočení 
dveří.

14 990 Kč18 790 Kč

12 990 Kč16 190 Kč 12 490 Kč17 490 Kč

      800 350 333
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12 490 Kč

10 990 Kč

13 990 Kč

15 990 Kč
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ZAŽIJTE VAŘENÍ
VE VELKÉM
STYLU
Nové indukční desky
Gorenje OmniFlex
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BO747A47XG
VESTAVNÁ MULTIFUNKČNÍ TROUBA

Objem trouby 71 l, 11 funkcí
Programování doby pečení
Tlumené zavírání dveří trouby
Zamačkávací knofl íky 
Elektronický termostat pro přesné
nastavení teploty
Rychlý předehřev trouby 200° za 6 min.
Katalytický kryt ventilátoru
1 hluboký, 1 mělký smaltovaný plech,
rošt, 3x teleskopy

BM251S7XG  
VESTAVNÁ MIKROVLNNÁ TROUBA

Objem trouby 25 l
Dotykové ovládání s LCD displejem
10 přednastavených programů
3 režimy – mikrovlny/gril/konvekce
Možnost nastavit 2 různé režimy ohřevu 
a času v jednom vaření/pečení
Úprava nerezových částí proti otiskům prstů
Nerezový vnitřek trouby
Otočný skleněný talíř Ø 27,5 cm
Mikrovlnný výkon/výkon grilu Quartz: 900/1100 W
Výkon konvekce 2500 W
Rozměry (vxšxh) 38,8 × 59,5 × 47 cm

IS646BG
INDUKČNÍ VESTAVNÁ DESKA

4 indukční okta zóny
Broušené hrany
AreaFlex propojení varných zón
Powerboost funkce – extra výkon varné zóny
Dotykové ovládání 
Funkce StopGo – dočasné přerušení vaření bez ztráty 
nastavení
Funkce StayWarm– udržování teploty 70 °C
Funkce SoftMelt – šetrné rozpouštění 40 °C
Funkce časovač, dětský zámek
Příkon: 7400 W, Napojení na: 380 V
Rozměry (vxšxh) 5,4 × 59,5 × 52 cm

WHI643E6XGB
KOMÍNOVÝ ODSAVAČ

Odtah nebo recirkulace
Nerez s úpravou proti otiskům prstů
Maximální výkon při odtahu 650 m³/h
Dotykové ovládání
3 stupně výkonu
Obvodové odsávání s nižší hlučností a menší spotřebou 
energie
2x LED osvětlení
Omyvatelné tukové fi ltry s polyuretanovou pěnou
Max. úroveň hluku 67 dB(A)re 1 pW
Roční spotřeba energie 66 kWh
Rozměry výrobku (VXšxh) 45 X 59,5 × 38 cm

BO637E30X
VESTAVNÁ MULTIFUNKČNÍ TROUBA

Objem 65 l, 11 funkcí
Programování doby pečení
Tlumené zavírání dveří trouby
Zamačkávací knofl íky 
Rychlý předehřev trouby 200° za 6 min.
Katalytický kryt ventilátoru
Úprava nerezových částí proti otiskům prstů
1 hluboký, 1 mělký smaltovaný plech,
rošt, 2x teleskopy

BM171E2X
VESTAVNÁ MIKROVLNNÁ TROUBA

Objem trouby 17 l
Mechanické ovládání + časovač
2 režimy – mikrovlny/gril
6 úrovní výkonu
Rozmrazování podle času
Mikrovlnný výkon/výkon grilu Quartz: 700/1000 W
Úprava nerezových částí proti otiskům prstů
Nerezový vnitřek trouby
Otočný skleněný talíř Ø 24,5 CM
Rozměry (vxšxh) 38,4 × 59,5 × 31,9 cm

IT640BCSC
INDUKČNÍ VESTAVNÁ DESKA

4 indukční varné zóny
Broušené hrany
Powerboost funkce – extra výkon varné zóny
Dotykové ovládání
Funkce časovač s automatickým vypnutím
Dětský zámek
Příkon: 7200 W
Omezovač výkonu varné desky – napojení na 230 V 
nebo 380 V
Rozměry (vxšxh) 5,4 × 59,5 × 52 cm

BHP623E12X
VESTAVNÝ VÝSUVNÝ ODSAVAČ

Odtah nebo recirkulace
Nerez s úpravou proti otiskům prstů
Tlumený dojezd výsuvné části 
Maximální výkon při odtahu 368 m³/h
Mechanické ovládání
3 stupně výkonu
2x LED osvětlení
Omyvatelné tukové fi ltry s polyuretanovou pěnou
Max. úroveň hluku: 71 dB(A)re 1 pW
Roční spotřeba energie: 55 kWh
Rozměry výrobku (vxšxh) 17 x 60 × 30,5

GV66167
PLNĚ INTEGROVANÁ MYČKA

16 sad nádobí, 3 koše
5 teplot mytí, 5 programů, 
AUTO program, Rychlý 15 min. program
Možnost zkrácení délky programů 
TotalDry automatické pootevření dveří pro
bezchybné vysušení
Odložení startu 1-24 h
Total AquaStop
Rozměry (vxšxh) 81,7 × 59,6 × 55,6 cm
Roční spotřeba vody/energie: 2660 l/245 kWh

GV62010
PLNĚ INTEGROVANÁ MYČKA

obr. A++ 
12 sad nádobí, 2 koše + příborový košík 
3 teploty mytí, 5 programů
Rychlý, ECO program, intenzivní, namáčení, 
denní mytí
Odložení startu 1-24 h
Total AquaStop - ochrana proti přetečení
Rozměry (vxšxh) 81,5 × 59,9 × 55 cm
Spotřeba vody/energie: 11 l/0,9 kWh

NRKI4182E1
VESTAVNÁ KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA

NoFrost DualAdvance
Levé/pravé otevírání dveří
Netto objem 180/68 l
LED display – ukazatel teploty pro chladničku
Indikátor otevřených dveří
Funkce SuperCool pro rychlé zchlazení
Úsporný režim EcoMode
LED osvětlení, držák na láhve
Zeleninová zásuvka s regulací vlhkosti CrispZone
SpaceBox XXL mrazící zásuvka
Roční spotřeba energie 230 kWh
Rozměry (vxšxh) 177,2 × 54 × 54,5 cm

RKI4181A1
VESTAVNÁ KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA

Levé/pravé otevírání dveří
Netto objem 187/71 l
AdaptTech technologie pro úsporu energie
a prodlužení čerstvosti potravin
Rychlé zmrazování FastFreeze
Roční spotřeba energie 285 kWh
Rozměry výrobku (vxšxh) 177,2 × 54 × 54,5 cm
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Designová kolekce
GORENJE CLASSICO
VAŘENÍ S VÁŠNÍ
Kuchyně je posvátné místo lásky a vášně k životu. 
Je to místo, kde vytváříme chutné a originální chutě 
našich životů. Po celou historii lidstva je kuchyň mís-
to, kde se dějí všechny důležité věci. Lahodné vůně 
koření vás zvou prožít kulinárské příběhy minulosti 
a vytvořit si vaše vlastní. Dobrá kuchyně je recept 
na sladký a vášnivý život. To ztělesňuje kolekce  ku-
chyňských spotřebičů Gorenje Classico, dostupná
v barvě slonové kosti nebo matné černé.



249248

BO73CLI
MULTIFUNKČNÍ VESTAVNÁ TROUBA

Objem trouby 65 l
Programovací hodiny s analogovým displejem
Možnost nastavit délku pečení, odložený start, minutku
Mechanické nastavení teploty a funkce trouby
Pečení na více úrovních současně
Chladná dvířka – 3 skla, 1 reflexní vrstva
AquaClean ekologické čištění vodou
Mimořádně odolný 100 % smalt v troubě, včetně pečicích plechů
Příslušenství: 1 hluboký, 1 mělký smaltovaný plech, rošt, teleskopické výsuvy 
na 2 úrovních

GW6D41CLI, SLONOVÁ KOST
GW6D41CLB, ČERNÁ
PLYNOVÁ VARNÁ DESKA

4 plynové hořáky s pojistkami GasStop
Integrované zapalování plynových hořáků
Litinové vařidlové mřížky
WOK hořák

DK63CLI
KOMÍNOVÝ ODSAVAČ

Odtah nebo recirkulace
Maximální výkon při odtahu 545 m³/h
Mechanické ovládání knoflíky
3 stupně výkonu
Zpětná klapka 150 mm
Halogenové osvětlení
Hliníkové, omyvatelné tukové filtry
Max. úroveň hluku 64 dB(A)re 1 pW
Rozměry výrobku (šxh) 60 × 50 cm
Výška 28 cm
Min./Max. výška komínu 53/86 cm
Roční spotřeba energie 119,5 kWh

IK640CLI
SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

4 indukční varné zóny
Mechanické ovládání
Zbroušená hrana
Funkce PowerBoost pro extra výkon varné zóny
BoilControl – automatický rychlý ohřev
Bezpečnostní zamčení ovládaní varné desky
Příkon 7100 W

BM235CLI
VESTAVNÁ MIKROVLNNÁ TROUBA

Objem trouby 23 l
Mechanické ovládání
5 stupňů mikrovlnného výkonu
2 režimy: mikrovlny/gril
Automatické rozmrazování podle času
Keramické dno trouby
Stirrer technologie pro rovnoměrný ohřev
Možnost ohřevu více jídel najednou
Mikrovlnný výkon: 800 W
Výkon grilu: 1100 W (Quartz)
Hlučnost: 58 dB

BHP62CLI
VESTAVNÝ VÝSUVNÝ ODSAVAČ

Odtah nebo recirkulace
Maximální výkon při odtahu: 435 m³/h
Mechanické ovládání
3 stupně výkonu
2x LED osvětlení
Hliníkové, omyvatelné tukové filtry s polyuretanovou pěnou
Zpětná klapka 150 mm
Max. úroveň hluku: 71 dB(A)re 1 pW
Rozměry výrobku (vxšxh):
17 x 60 × 30,5 cm
Roční spotřeba energie: 71 kWh

EC642CLI
SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

4 HiLight varné zóny, z toho 1 duo zóna
Mechanické ovládání stylovými knoflíky v retro designu
Lakovaný rámeček varné desky
Barva rámečku slonová kost
Ukazatel zbytkového tepla
Bezpečnostní zamčení ovládání varné desky
Příkon 6400 W, Napojení na: 380 V

NRK621CLI
KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA

Pravé otevírání dveří
Možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 
60 cm
Netto objem 254/85 l
NoFrost Plus beznámrazový systém
AdaptTech technologie pro úsporu energie
IonAir ionizátor vzduchu
Multiflow 360° cirkulace ionizovaného vzduchu přes 
14 ventilačních otvorů
LED display – ukazatel teploty pro chladničku
Zvukový alarm otevřených dveří
Rychlé mrazení s automatickým vypnutím
LED osvětlení
Držák na láhve, MultiBox zásobník
Zeleninová zásuvka s regulací vlhkosti
FreshZone zásuvka s teplotou kolem 3°C
XXL zásuvka v mrazničce s objemem 38 l
Rozměry výrobku (vxšxh) 200 × 60 × 64 cm
Roční spotřeba energie 311 kWh
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ZÁRUKY ZDARMA
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Úložné boxy BioFresh zaručují perfektní klimatické podmínky pro velmi dlouhé 
udržení čerstvých potravin. Při teplotě těsně nad bodem mrazu a ideální 
nastavitelné vlhkosti vzduchu si ovoce a zelenina, maso, ryby a mléčné výrobky 
udržují své vitamíny, jemnou vůni a chutný vzhled výrazně déle než v klasické 
chladicí části. Úložný box BioFresh nabízí ještě více možností pro individuální 
nastavení uchovávání potravin. Nastavitelná teplota boxu v rozmezí 0 až 
–2 °C zajistí potravinám typu ovoce, zelenina, ryby a mořské plody, či maso a 
mléčné výrobky mnohem delší čerstvost a svěžest než je tomu u jiných běžně 
dostupných chladniček.

Modely řady BluPerformance mají vlastní chladicí technologii kompaktně integrovánu do soklu, čímž je minimalizována hlučnost a ušetřen 
prostor. Maximální výkon tím přichází ruku v ruce se značně větším užitným objemem a větší energetickou účinností. 

1. Připojení napájení pro přístrojovou zástrčku 2. Funkční oddělovač k udržování odstupu od zdi a umožnění připojení 3. VCC kompresor 
4. Protihlukový ventilátor v soklu 5. Kondenzátor 6. Odtok pro odtátou vodu

BioCool-Box je úložný prostor v chladničce, kde je umožněna regulace pasivně 
získané vlhkosti vzduchu proto, aby se prodloužila čerstvost v boxu uložené 
zeleniny a ovoce. BioCool-Box lze hladce vysunout buď na kolečkovém 
systému, nebo na teleskopických výsuvech prémiové kvality. Vlhkost vzduchu 
uvnitř BioCool-Boxu lze regulovat posuvným regulátorem.

Pro dlouhodobé zachování nutričních hodnot potravin pomocí 
velmi rychlého zmražení nabízí přístroje NoFrost mrazící výkon 
v profesionální kvalitě. Z uložených produktů je odnímáno 
teplo pomocí vertikální cirkulace ledového vzduchu a vzdušná 
vlhkost je odváděna mimo úložný prostor mrazničky.Uložené 
potraviny i úložný prostor mrazničky tak zůstávají vždy bez 
námrazy. S komfortem NoFrost již nikdy není třeba ztrácet čas 
s odmrazováním.

Přesného a navzájem nezávislého nastavení teplot je dosaženo díky 
technologii DuoCooling s dvěma naprosto nezávisle regulovatelnými 
okruhy. Mezi chladicí a mrazicí částí nedochází k žádné cirkulační 
výměně vzduchu. Tím je zabráněno vzájemnému přenosu pachů a 
vysoušení uskladněných potravin v chladicí části.

EXCLUSIVE NABÍDKA

SENESI_Katalog.indd   3 10.12.2018   8:24:43

Nejlepší kuchyně na světě mají 

novou, fascinující a pozitivní 

atmosféru a to vše díky Falmecu. 

Tato italská společnost se stala 

absolutním předním mezinárodním 

hráčem z hlediska kvality, inovací, 

designu a udržitelnosti. Rozsáhlý 

a pestrý projekt s nádherným 

kuchyňským zážitkem s exkluzivními 

technologiemi, špičkovými materiály 

a estetickým vzhledem. Tato sbírka 

je obohacena nejmodernějšími 

inovacemi a zkoumá další možnosti 

a výrazy excelence Falmec.

www.falmec.cz
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Kvalitní a technologicky 
vyspělé spotřebiče MORA vaši 
domácnost životem naplní.

Perfektní ovládání.
Naše výrobky nabízí řadu 
praktických funkcí a jejich 

intuitivní ovládání.

Ta nejlepší volba do domácnosti.
Velký výběr sortimentu, čisté 

a elegantní linie spotřebičů 
do každé kuchyně.

Stylové i praktické.
Prémiové spotřebiče MORA 

zdobí moderní a dokonale
funkční design.

Výjimečná spolehlivost.
Odolnost a dlouhá

životnost jsou pro nás 
samozřejmostí.

Chráníme přírodu.
Neustále snižujeme

dopady výroby na životní 
prostředí.

100% podpora.
Naše zákaznická podpora

a servis jsou tu pro vás
každý všední den.

Kolikrát 
jste toužili po 
kuchyni plné 

života?

www.MORA.cz
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VT 778 AB
Vestavná multifunkční trouba

 > Nové přehledné dotykové ovládání
 > Digitální programovatelné hodiny
 > Objem trouby 65 l
 > Multifukční trouba 15 funkcí
 > Trojité sklo dvířek s tepelným deflektorem 
(CoolDoor)
 > Komfortní zavírání dvířek
 > Výsuvné teleskopické rošty (2 úrovně)
 > 1x pekáč, 1x rošt, 1x pečící plech

VT 538 AX
Vestavná multifunkční trouba

 > Speciální zamačkávací knoflíky
 > Digitální programovatelné hodiny
 > Objem trouby 65 l
 > Multifukční trouba 11 funkcí
 > Trojité sklo dvířek s tepelným deflektorem 
(CoolDoor)
 > Komfortní zavírání dvířek
 > Výsuvné teleskopické rošty (2 úrovně)
 > 1x pekáč, 1x rošt, 1x pečící plech

VT 658 BX
Vestavná multifunkční trouba

 > Speciální zamačkávací knoflíky
 > Digitální programovatelné hodiny
 > Objem trouby 65 l
 > Multifukční trouba 11 funkcí
 > Trojité sklo dvířek s tepelným deflektorem 
(CoolDoor)
 > Komfortní zavírání dvířek
 > Výsuvné teleskopické rošty (2 úrovně)
 > 1x pekáč, 1x rošt, 1x pečící plech

VT 537 AW
Vestavná multifunkční trouba

 > Speciální zamačkávací knoflíky
 > Digitální programovatelné hodiny
 > Objem trouby 65 l
 > Multifukční trouba 11 funkcí
 > Trojité sklo dvířek s tepelným deflektorem 
(CoolDoor)
 > Komfortní zavírání dvířek
 > Výsuvné teleskopické rošty (1 úroveň)
 > 1x pekáč, 1x rošt, 1x pečící plech

VT 548 BX
Vestavná multifunkční trouba

 > Speciální zamačkávací knoflíky
 > Digitální programovatelné hodiny
 > Objem trouby 65 l
 > Multifukční trouba 11 funkcí
 > Trojité sklo dvířek s tepelným deflektorem 
(CoolDoor)
 > Komfortní zavírání dvířek
 > Výsuvné teleskopické rošty (2 úrovně)
 > 1x pekáč, 1x rošt, 1x pečící plech

VMT 312 X
Vestavná mikrovlnná trouba

 > nerezový vnitřek trouby
 > vhodná pro instalaci do horní nebo boční 
skříňky
 > objem trouby 17 l 
 > výkon 700 W 
 > 6 výkonových stupňů
 > elektronický časovač
 > povrch trouby nerez s úpravou proti 
otiskům prstů
 > snadná montáž – rámeček již namontován 
na troubu

Kvalitní a technologicky 
vyspělé spotřebiče MORA vaši 
domácnost životem naplní.

Perfektní ovládání.
Naše výrobky nabízí řadu 
praktických funkcí a jejich 

intuitivní ovládání.

Ta nejlepší volba do domácnosti.
Velký výběr sortimentu, čisté 

a elegantní linie spotřebičů 
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zdobí moderní a dokonale
funkční design.
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VDIT 853 FF
Indukční vestavná deska

 > dotykové ovládání
 > 4 indukční zóny
 > 1x BridgeZone (spojení dvou zón nad 
sebou – levá strana)
 > funkce PowerBoost (extra výkon u všech 
varných zón)
 > Funkce StopGo, StayWarm, Soft Melt
 > automatické vypnutí indukční zóny po 
1 min.

VDST 640 FF
Vestavná sklokeramická deska

 > Dotykové ovládání
 > 3 Hi-Light varné zóny
 > Ukazatel zbytkového tepla
 > Plynulá regulace výkonu
 > Dětská bezpečnostní pojistka
 > Funkce BoilControl, StopGo
 > Funkce StayWarm, Timer

VDIT 653 X
Indukční vestavná deska

 > dotykové ovládání
 > 4 indukční zóny
 > 1x BridgeZone (spojení dvou zón nad 
sebou – levá strana)
 > funkce PowerBoost (extra výkon u všech 
varných zón)
 > Funkce StopGo, StayWarm, Soft Melt
 > automatické vypnutí indukční zóny po 
1 min.

VDP 665 X
Plynová varná deska

 > 4 plynové hořáky s pojistkami Stop Gas
 > 1x Extra trojitý hořák 3,3 kW
 > elektrické zapalování hořáků v knofl ících
 > dvoudílná litinová vařidlová mřížka

VDP 645 X
Plynová varná deska

 > 4 plynové hořáky s pojistkami Stop Gas
 > 1x Extra trojitý hořák 3,3 kW
 > elektrické zapalování hořáků v knofl ících
 > dvoudílná smaltovaná vařidlová mřížka

VDIT 650 FF/ 
VDIT 650 CW
Indukční vestavná deska

 > dotykové ovládání
 > 4 indukční zóny
 > funkce PowerBoost (extra výkon u všech 
varných zón)
 > ukazatel zbytkového tepla
 > automatické vypnutí indukční zóny po 
1 min.

60 
cm

10 990 Kč 13 990 Kč 9 590 Kč

7 990 Kč 7 990 Kč

IM 651
Vestavná plně 
integrovaná myčka

 > kapacita myčky 14 sad 
nádobí
 > 3 úložné koše 
 > automatický program
 > úsporný ECO program
 > funkce Total Aqua Stop 
proti přetečení
 > roční spotřeba el. energie/
vody: 266 kWh/2800 l

OV 685 GB
Komínový odsavač

 > 4 rychlosti výkonu 
 > dotekové ovládání 
 > maximální výkon odsavače 
313 m3/h
 > halogenové osvětlení  
2x 20 W
 > kovové filtry proti  
mastnotám
 > možnost recirkulace
 > energetická třída E

OK 997 GX
Komínový odsavač

 > 3 výkonové rychlosti
 > dotekové ovládání 
 > maximální výkon 
odsavače 695 m³/h
 > LED osvětlení 2x 
 > kovové filtry proti 
mastnotám
 > možnost recirkulace
 > energetická třída C

VM 540 X
Vestavná myčka  
s panelem

 > kapacita myčky 9 sad 
nádobí
 > 2 úložné koše
 > ½ program
 > úsporný ECO program
 > funkce Total Aqua Stop 
proti přetečení
 > roční spotřeba el. energie/
vody: 197 kWh/2520 l

VC 1821
Vestavná chladnička

 > automatické odmrazování chladícího prostoru
 > netto objem chl./ mraz.: 189 l / 71 l
 > 4 skleněné variabilní výsuvné police
 > VitaBox s HumidityControl – zeleninová 
zásuvka s regulací vlhkosti vzduchu
 > DrinkBox - skrytý úložný prostor umístěný  
ze spodní části zásuvky VitaBox
 > MaxiBox – velká mrazící zásuvka  
s objemem 38 l
 > LED osvětlení
 > roční spotřeba el. energie: 215 kWh/rok

60  
cm

57  
db

3  
koše

10  
l

60  
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45  
db

47  
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l
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Ovládněte svoji kuchyň. Odkudkoliv.
Jakmile je večeře hotová, rozehraje se vaše oblíbená hudba. Když je pečicí trouba správně předehřátá, změní se barva osvětlení. Když jsou   
dvířka mrazničky příliš dlouho otevřená, obdržíte oznámení. S intuitivní aplikací Home Connect můžete sledovat a ovládat nastavení chytrých 
domácích spotřebičů Siemens, ať už jste kdekoli.

emotionLight Pro

Díky technologii Home Connect si můžete pohodlně změnit barvu podsvětlení odsavače a myčky přímo   
v aplikaci. Kromě základních barev, které jsou k dispozici přímo na spotřebiči, můžete v aplikaci vybírat   
z dalších více než 250 barevných odstínů. Vytvořte si jedinečnou atmosféru přesně podle svých představ 
nebo aktuální nálady.

cookConnect System

Pomocí této funkce je možné velmi pohodlně nastavovat a regulovat odsavač par přímo z varné desky. 
Například upravovat sílu odsávání nebo osvětlení.

Kamera v chladničce

Díky dvěma integrovaným kamerám se můžete kdykoliv podívat dovnitř chladničky a pohodlně si zkontrolo-
vat její obsah. Když vás tedy napadne skvělý recept na večeři, můžete si během pár vteřin ověřit, zda máte 
všechny suroviny doma.

Easy Start

Díky nabídce Easy Start je obsluha myčky nádobí tak jednoduchá, jako nikdy předtím. Jediné, co musíte 
udělat, je odpovědět v aplikaci několik snadných otázek týkajících se mytí a použitého nádobí. Myčka vám 
doporučí ten nejvhodnější program, který  můžete vzdáleně spustit prostřednictvím aplikace.

easyStarteasyStart

coffeeWorld

Pouze prostřednictvím coffeeWorld v aplikaci Home Connect si můžete vybrat vynikající kávové speciality   
z celého světa a přenést svá přání do kávovaru.

Camera 
in the fridge

 
cookConnect
system

 
emotionLight
Pro
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Ovládněte svoji kuchyň. Odkudkoliv.
Jakmile je večeře hotová, rozehraje se vaše oblíbená hudba. Když je pečicí trouba správně předehřátá, změní se barva osvětlení. Když jsou   
dvířka mrazničky příliš dlouho otevřená, obdržíte oznámení. S intuitivní aplikací Home Connect můžete sledovat a ovládat nastavení chytrých 
domácích spotřebičů Siemens, ať už jste kdekoli.

emotionLight Pro

Díky technologii Home Connect si můžete pohodlně změnit barvu podsvětlení odsavače a myčky přímo   
v aplikaci. Kromě základních barev, které jsou k dispozici přímo na spotřebiči, můžete v aplikaci vybírat   
z dalších více než 250 barevných odstínů. Vytvořte si jedinečnou atmosféru přesně podle svých představ 
nebo aktuální nálady.

cookConnect System

Pomocí této funkce je možné velmi pohodlně nastavovat a regulovat odsavač par přímo z varné desky. 
Například upravovat sílu odsávání nebo osvětlení.

Kamera v chladničce

Díky dvěma integrovaným kamerám se můžete kdykoliv podívat dovnitř chladničky a pohodlně si zkontrolo-
vat její obsah. Když vás tedy napadne skvělý recept na večeři, můžete si během pár vteřin ověřit, zda máte 
všechny suroviny doma.

Easy Start

Díky nabídce Easy Start je obsluha myčky nádobí tak jednoduchá, jako nikdy předtím. Jediné, co musíte 
udělat, je odpovědět v aplikaci několik snadných otázek týkajících se mytí a použitého nádobí. Myčka vám 
doporučí ten nejvhodnější program, který  můžete vzdáleně spustit prostřednictvím aplikace.

easyStarteasyStart

coffeeWorld

Pouze prostřednictvím coffeeWorld v aplikaci Home Connect si můžete vybrat vynikající kávové speciality   
z celého světa a přenést svá přání do kávovaru.
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Siemens domácí spotřebiče

Fascinující design  
a možnosti.

Exkluzivní řada vestavných spotřebičů  
Siemens studioLine pro nejnáročnější.

Seznamte se s budoucností.

studioLine
S řadou Siemens studioLine se 
můžete seznámit v showroomu: 

NEW LIVING CENTER 
Šafránkova 1238/1
155 00  Praha 13 - Stodůlky
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Fascinující design  
a možnosti.

Exkluzivní řada vestavných spotřebičů  
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Seznamte se s budoucností.
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Poznejte nejnovější řadu spotřebičů 
Whirlpool W Collection

W11 CM145

Plně automatický 
kávovar
•  MySmartDisplay - barevný dotykový 

display v českém jazyce
•  Příprava: Espresso, Cappuccino, horká 

voda, pára, mléčná pěna

W9 MD260 IXL

Multifunkční
mikrovlnná trouba
•  AssistedDisplay: barevný dotykový 
display v českém jazyce

•  Funkce: Rozmrazování, Ohřev, 
Horký vzduch, Vaření v páře, 
zapékání Crisp a další

W Collection znamená také vzájemné propojení spotřebičů aplikací 6. SMYSL LiveApp, díky které máte v rukou centrální ovládání 
vaší kuchyně snadno, rychle a odkudkoliv. Zároveň je zdrojem zajímavých informací pro ty, kdo chtějí dostávat tipy a sledovat užitečné 
návrhy přizpůsobené vlastnímu vkusu, zvykům a stravování. 

SMF 9010 C/NE/IXL

Indukční varná deska 
v nadstandardní šířce 86 cm
•  MySmartDisplay - barevný display v českém jazyce 
•  10 indukčních ploten
•  FlexiFull zóna - maximální využití celé varné plochy
•  6. SMYSL SmartSense - asistované funkce řízené 

senzorem
•  Funkce: Uvedení do varu, Zahušťování, Udržování 

v teple, Rozpouštění a další

SMP 658C/BT/IXL

Indukční varná deska 
v šířce 65 cm
•  Dotykové ovládání a textový display 

v českém jazyce
•  FlexiFull zóna - maximální využití 

celé varné plochy pro vaření
•  6. SMYSL SmartSense - asistované 

funkce řízené senzorem
•  Funkce: rozpouštění, Moka, smažení, 

grilování a další

SMC 774 F/BT/IXL

Indukční varná deska
v šíři 77 cm
•  4 indukční varné plotny + FlexiSide zóna 

tvořená 2 postranními plotnami
•  6. SMYSL SmartSet - přednastavené 

kategorie vaření

W11I OM1 4MS2 H

Samostatná
horkovzdušná trouba
•  MySmartDisplay - barevný dotykový 

display v českém jazyce
•  Teplotní sonda Multisense + Auto 
recepty

•  HydroClean - čištění pomocí páry

W9 OP2 4S2 H

Horkovzdušná
parní trouba
•  SteamSense+ - pečení v kombinaci 

s párou
•  AssistedDisplay: barevný dotykový 
display v českém jazyce

•  Auto recepty + Vaření a pečení s párou
•  HydroClean

W7 OS4 4S1 P

Horkovzdušná
parní trouba
•  Steam Sense - pečení v kombinaci s párou
•  AssistedDisplay - display s dotykovým 

ovládáním v českém jazyce
•  Auto recepty + pečení s párou
•  Pyrolýza - čištění vnitřku trouby za 

vysoké teploty

WIF 4O43 DLGT E 

Plně vestavná myčka 
v šíři 60 cm
•  Extra silné vysokotlaké trysky 

PowerClean 
•  Aktivní sušení PowerDry
•  LED osvětlení vnitřního prostoru
•  Třetí příborová zásuvka

W11I MW161

Multifunkční 
mikrovlnná trouba
•  MySmartDisplay - barevný dotykový 

display v českém jazyce
•  Auto recepty + Funkce: zapékání Crisp, 

Ohřev, Horký vzduch, vaření v páře

W9 MW261 IXL

Multifunkční mikrovlnná 
trouba
•  AssistedDisplay: barevný dotykový 

display v českém jazyce
•  Funkce: Rozmrazování, Ohřev, Horký 
vzduch, Vaření v páře, zapékání Crisp

W7 MD440

Multifunkční
mikrovlnná trouba
•  Černobílý AssistedDisplay 

s dotykovým ovládáním 
v českém jazyce

•  Auto recepty
•  Funkce: Rozmrazování, Ohřev, 

zapékání Crisp

WSIO 3034 PFE X 

Plně vestavná myčka 
nádobí v šíři 45 cm
•  Extra silné vysokotlaké trysky 

PowerClean
•  Třetí příborová zásuvka
•  NaturalDry System - 

automatické otevření dveří 
myčky po skončení hlavní fáze 
sušení, dosušení přirozenou 
cirkulací vzduchu

WSBO 3O34 PF X

Vestavná myčka 
s panelem v šíři 45 cm
•  Extra silné vysokotlaké trysky 

PowerClean
•  Třetí příborová zásuvka
•  NaturalDry System - 

automatické otevření dveří 
myčky po skončení hlavní fáze 
sušení, dosušení přirozenou 
cirkulací vzduchu

BI WDWG 75148 EU

Vestavná pračka 
se sušičkou
•  Technologie FreshCare+: svěží 

prádlo díky síle páry
•  Kapacita praní/sušení: 7/5 kg
•  Program Colours 15° - šetrné 

a úsporné praní barevného 
prádla

SP40 802 EU

Vestavná kombinovaná 
chladnička s extra 
velkým objemem 400 
litrů a šíří 70 cm
•  Technologie 6. SMYSL FreshControl 
- udržuje ideální vlhkost a teplotu

•  Technologie FreezeControl - 
neustálá regulace teploty mrazáku

ART 963 A+NF

Vestavná kombinovaná 
chladnička 
v nadstandardní výšce 
193,5 cm
•  Technologie 6. SMYSL FreshControl 
- udržuje ideální vlhkost a teplotu

•  NoFrost - beznámrazový systém
•  LED osvětlení, antibakteriální filtr

W Collection je kompletní řadou domácích spotřebičů,
která přináší do Vaší domácnosti špičkový design,
pokročilé funkce a intuitivní ovládání. 

70 cm

40 %
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•  AssistedDisplay: barevný dotykový 
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zapékání Crisp a další
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vaší kuchyně snadno, rychle a odkudkoliv. Zároveň je zdrojem zajímavých informací pro ty, kdo chtějí dostávat tipy a sledovat užitečné 
návrhy přizpůsobené vlastnímu vkusu, zvykům a stravování. 
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•  6. SMYSL SmartSense - asistované funkce řízené 

senzorem
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•  FlexiFull zóna - maximální využití 
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funkce řízené senzorem
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v šíři 77 cm
•  4 indukční varné plotny + FlexiSide zóna 

tvořená 2 postranními plotnami
•  6. SMYSL SmartSet - přednastavené 

kategorie vaření

W11I OM1 4MS2 H

Samostatná
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•  MySmartDisplay - barevný dotykový 
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Horkovzdušná
parní trouba
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display v českém jazyce

•  Auto recepty + Vaření a pečení s párou
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vysoké teploty

WIF 4O43 DLGT E 

Plně vestavná myčka 
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•  Extra silné vysokotlaké trysky 

PowerClean 
•  Aktivní sušení PowerDry
•  LED osvětlení vnitřního prostoru
•  Třetí příborová zásuvka
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SP40 802 EU

Vestavná kombinovaná 
chladnička s extra 
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•  Technologie 6. SMYSL FreshControl 
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•  Technologie 6. SMYSL FreshControl 
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Volně stojící spotřebiče Whirlpool s inteligentní 
technologií 6. smysl

WQ9 E1L

Čtyřdvéřová 
chladnička s extra 
objemem v designu 
W Collection
• Technologie 6. smysl 

Fresh/Freeze Lock udržuje 
potraviny déle čerstvé

• NoFrost™ - pokročilý 
beznámrazový systém

• Hlučnost pouhých 37,5 dB
• Kapacita 384l/207l

SW8 AM2C XR
Samostatná volně 
stojící chladnička 

v nerezovém 
provedení

• Technologie 6. smysl 
FreshControl - aktivně 

kontroluje a upravuje 
vlhkost pro co nejdelší 

čerstvost potravin

UW8 F2C XBI N
Samostatná volně 
stojící mraznička 
v nerezovém 
provedení
• 6. SMYSL NoFrost - 

beznámrazový systém, 
udržuje kvalitu potravin

Doplňte svoji domácnost volně stojícími spotřebiči Whirlpool

• PowerClean - extra silné vysokotlaké trysky
• NaturalDry System - automatické
• otevření dveří myčky po skončení
• hlavní fáze sušení, dosušení 

přirozenou cirkulací vzduchu
• třetí příborová zásuvka

WSFO 3O34 PF X

Volně stojící myčka v šíři 
45 cm a nerezovém provedení

20
0 

cm

WDNF 93D IX H

Kombinovaná chladnička 
v nadstandardní výšce 2 metry
• Dual NoFrost™ - pokročilý beznámrazový 

systém v chladničce i mrazničce
• FreshBox0° - nízkoteplotní zásuvka pro 

skladování masa a ryb

• Extra tichý ZEN motor s doživotní zárukou
• FreshCare+ - svěží prádlo díky síle páry až 6 

hodin po skončení cyklu

FSCR 80423

Předem plněná pračka  
s technologií 6. smysl

GUARANTEE
LIFETIME

• Technologie FreshCare+ - svěží prádlo díky 
síle páry až 6 hodin po skončení praní

FWSD81283WCV CS

Předem plněná pračka s 
hloubkou 47,5 cm

FRR 12451

Extra tichá pračka 
v nejnovějším designu 
W Collection 

• Technologie 6. smysl
• Extra tichý ZEN Motor s doživotní zárukou
• AutoDosing systém

GUARANTEE
LIFETIME

70 cm

YEARS10
GUARANTEE

B TNF 5323 OX

Kombinovaná 
chladnička v šíři 70 cm
• NoFrost beznámrazový systém
• Obrovská kapacita 450 l

Pračky a sušičky

YEARS10
GUARANTEE

chladnička a mraznička 
v dokonalém designovém 

souladu

ST U 83XY EU

Úsporná sušička 
s kapacitou 8 kg prádla

• FreshCare+ - provzdušnění prádla na konci 
pracího cyklu párou

• Technologie 6. smysl - zajišťuje maximální 
úsporu energie a času

I ostatní domácí spotřebiče v čele s chladničkami, volně stojícími myčkami, ale také pračkami nebo sušičkami 
jsou v souladu s minimalistickým designem vestavných spotřebičů a společně tak přináší do domácnosti 
dokonalou harmonii, pokročilé technologie a vysoký výkon s maximální úsporou času a energie. 

• Objem 33 litrů
• Funkce: Dual Steam vaření 

v páře, Dual Crisp pro ideální 
zapékáním Chef Menu pro výběr 
z automatických receptů

• Auto Clean - automatické čištění

MWP 339 SB

Multifunkční mikrovlnná 
trouba s technologií 6. smysl

• Extra silné vysokotlaké trysky 
PowerClean Pro

• Multizone  - mytí v horním nebo dolním 
koši

WFP 4O32 PTG X

Volně stojící myčka v šíři 
60 cm a nerezovém provedení

YEARS10
GUARANTEE
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WQ9 E1L

Čtyřdvéřová 
chladnička s extra 
objemem v designu 
W Collection
• Technologie 6. smysl 

Fresh/Freeze Lock udržuje 
potraviny déle čerstvé

• NoFrost™ - pokročilý 
beznámrazový systém

• Hlučnost pouhých 37,5 dB
• Kapacita 384l/207l
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• Technologie 6. smysl 
FreshControl - aktivně 

kontroluje a upravuje 
vlhkost pro co nejdelší 

čerstvost potravin

UW8 F2C XBI N
Samostatná volně 
stojící mraznička 
v nerezovém 
provedení
• 6. SMYSL NoFrost - 

beznámrazový systém, 
udržuje kvalitu potravin

Doplňte svoji domácnost volně stojícími spotřebiči Whirlpool

• PowerClean - extra silné vysokotlaké trysky
• NaturalDry System - automatické
• otevření dveří myčky po skončení
• hlavní fáze sušení, dosušení 

přirozenou cirkulací vzduchu
• třetí příborová zásuvka

WSFO 3O34 PF X

Volně stojící myčka v šíři 
45 cm a nerezovém provedení

20
0 

cm

WDNF 93D IX H

Kombinovaná chladnička 
v nadstandardní výšce 2 metry
• Dual NoFrost™ - pokročilý beznámrazový 

systém v chladničce i mrazničce
• FreshBox0° - nízkoteplotní zásuvka pro 

skladování masa a ryb

• Extra tichý ZEN motor s doživotní zárukou
• FreshCare+ - svěží prádlo díky síle páry až 6 

hodin po skončení cyklu

FSCR 80423

Předem plněná pračka  
s technologií 6. smysl

GUARANTEE
LIFETIME

• Technologie FreshCare+ - svěží prádlo díky 
síle páry až 6 hodin po skončení praní

FWSD81283WCV CS

Předem plněná pračka s 
hloubkou 47,5 cm

FRR 12451

Extra tichá pračka 
v nejnovějším designu 
W Collection 

• Technologie 6. smysl
• Extra tichý ZEN Motor s doživotní zárukou
• AutoDosing systém

GUARANTEE
LIFETIME

70 cm

YEARS10
GUARANTEE

B TNF 5323 OX

Kombinovaná 
chladnička v šíři 70 cm
• NoFrost beznámrazový systém
• Obrovská kapacita 450 l

Pračky a sušičky

YEARS10
GUARANTEE

chladnička a mraznička 
v dokonalém designovém 

souladu

ST U 83XY EU

Úsporná sušička 
s kapacitou 8 kg prádla

• FreshCare+ - provzdušnění prádla na konci 
pracího cyklu párou

• Technologie 6. smysl - zajišťuje maximální 
úsporu energie a času

I ostatní domácí spotřebiče v čele s chladničkami, volně stojícími myčkami, ale také pračkami nebo sušičkami 
jsou v souladu s minimalistickým designem vestavných spotřebičů a společně tak přináší do domácnosti 
dokonalou harmonii, pokročilé technologie a vysoký výkon s maximální úsporou času a energie. 

• Objem 33 litrů
• Funkce: Dual Steam vaření 

v páře, Dual Crisp pro ideální 
zapékáním Chef Menu pro výběr 
z automatických receptů

• Auto Clean - automatické čištění

MWP 339 SB

Multifunkční mikrovlnná 
trouba s technologií 6. smysl

• Extra silné vysokotlaké trysky 
PowerClean Pro

• Multizone  - mytí v horním nebo dolním 
koši

WFP 4O32 PTG X

Volně stojící myčka v šíři 
60 cm a nerezovém provedení

YEARS10
GUARANTEE
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Z naší nabídky spotřebičů

EZB3411AOX
VESTAVNÁ TROUBA
LED display, horkovzduch
odnímatelná skla dvířek pro snadné čištění
zamačkávací knofl íky
nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

LIR60430
INDUKČNÍ VARNÁ DESKA
4 varné zóny
přední zkosená hrana
dotykové ovládání
šíře 59 cm

EES47320L
PLNĚ INTEGROVANÁ MYČKA
energetická třída A+++
spotřeba energie 0,82 kWh
spotřeba vody 9,9 l
kapacita 13 sad
rozměry (v x š x h) 818 x 596 x 550 mm

ENN2841AOW
VESTAVNÁ KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA
energetická třída A+
užitný objem 253 l
funkce rychlého zmrazení
NoFrost
zavěšení dvířek vpravo, zaměnitelné doleva
rozměry (v x š x h) 1772 x 540 x 549 mm

LFC316X
KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR
3 stupně výkonu, 235-420 m3/hod.
hlučnost 53-66 dB(A)
LED osvětlení
nerez
rozměry (v x š x h) 1020 x 598 x 450 mm

BIDM15500XDS
PARNÍ TROUBA
nastavitelná úroveň páry
funkce rychlého nahřívání
SoftClose pomalé dovírání dvířek
zastavení ventilátoru po otevření dveří
SteamShine snadné čištění trouby díky páře

FEE62700PM
MYČKA S PANELEM 60 CM
AirDry - otevření dvířek na konci cyklu pro dokanalé sušení
energetická třída A++
kapacita 15 sad
spotřeba energie 0,95 kWh
spotřeba vody 10,2 l

IKE64471FB
INDUKČNÍ VARNÁ DESKA
PowerSlide – rozdělí varnou zónu na tři přednastavené 
oblasti
Hob2Hood – propojení desky s odsavačem
časové funkce
posuvné dotykové ovládání DirectTouch

BCK455350M
VESTAVNÁ TROUBA
SteamBake – využití páry při pečení pečiva,
nadýchanější, křupavější a propečenější kůrčička
Energetická třída: A+
Čištění: katalytické
Nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

KBC65X
PLNĚ AUTOMATICKÝ VESTAVNÝ KÁVOVAR
LCD display pro snadnou volbu
příprava dvou šálků najednou
kapacita mlýnku 200 g
cappuccino jako z kavárny stiskem tlačítka

5 990,- 6 990,- 11 990,- 15 990,- 3 490,-

26 990,- 17 990,-17 990,-12 990,- 39 990,-
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Z naší nabídky spotřebičů

FDW 908 IB XS
DOWNDRAFT (ZÁPUSTNÁ) DIGESTOŘ
4 stupně výkonu
výkon 160-670 m3/hod.
LED světlo
hlučnost 38-69 dB(A)

NIKOLATESLA  VARNÁ DESKA S INTEGROVANÝM ODSAVAČEM PAR
elegantní design
indukční i plynová varianta
ideální řešení do ostrůvku
provedení v černé i bílé

CNP 4313
VOLNĚ STOJÍCÍ LEDNICE
energetická třída A+++
DuoCooling - přesné nastavení teploty v chladící a mrazící 
části díky dvěma nezávislým okruhům
užitný objem 304 l
rozměry (v x š x h) 1861 x 600 x 657 mm

CUEL3331, NEREZ
energetická třída A++
CoolPlus - zajišťuje teplotní stabilitu
FrostSave - extra vysoké boxy
užitný objem 296 l
rozměry (v x š x h): 1812 x 550 x 629 mm

LA7383SS, TMAVÝ NEREZ
AMERICKÁ LEDNICE
NoFrost
užitný objem 436 l
dotykové ovládání
alarm nedovřených dveří
LED osvětlení
rozměry (v x š x h) 1780 x 836 x 636 mm

JUNO BL/F 50, ČERNÁ, WH/F 50 BÍLÁ
DESIGNOVÁ OSTRŮVKOVÁ DIGESTOŘ
lakovaný kov
výkon 240-600 m3/h
malá hlučnost 47 - 67 db (A)
2x LED osvětlení
odtah i recirkulace

CEG5331X
AUTOMATICKÝ KÁVOVAR
S PĚNIČEM A ZÁSOBNÍKEM NA MLÉKO
Integrovaný ocelový mlýnek
nastavení intenzity kávy
nastavení výšky výstupu
barva nerez

GZ 07
VINOTÉKA
možné použít jako volně stojící i vestavnou
kapacita 7 lahví
nastavení teploty 5 – 22 °C
spotřeba energie 0,59 kWh/24h
rozměry (v x š x h) 870-890 x 150 x 525 mm
nerez

LA8783BC, ČERNÁ
AMERICKÁ LEDNICE
luxusní design černého sklo
NoFrost
užitný objem 508 l
hlučnost 40 dB
rozměry (v x š x h) 1900 x 833 x 666 mm
k dostání i v bílé

33 900,- od 39 990,-

18 990,- 14 990,-17 990,-

15 490,-8 990,-

8 390,-24 990,-
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Dřezy řady

ETAGON
Vám nabízí více.

Etagon 6
SILGRANIT® PuraDur®
11 590,-

Etagon 500-U
SILGRANIT® PuraDur®

Etagon 8
SILGRANIT® PuraDur®

Etagon 700 IF/A
Nerez hedvábný lesk

Etagon 6
Keramika
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barevné varianty SILGRANIT® PuraDur® II

LEMIS 45 S-IF MINI
525115
NEREZOVÝ DŘEZ S ODKAPEM

Nerez kartáčovaný
Montáž shora nebo do roviny
605 x 500 x 205 mm

ANDANO 400 IF/A
522993
NEREZOVÝ JEDNODŘEZ

nerez hedvábný lesk s táhlem
rozměry 440 x 500 x 190 mm
montáž horní nebo do roviny

ZIA 45 S COMPACT
524726
DŘEZ S ODKAPEM

SILGRANIT® PuraDur® II
680 x 500 x 190 mm
montáž horní

DALAGO 5
BÍLÁ, 518524
JEDNODŘEZ S EXCENTREM

SILGRANIT® PuraDur® II
rozměry 515 x 510 x 190 mm
montáž horní

LEMIS XL 6 S-IF COMPACT
525111
NEREZOVÝ DŘEZ S ODKAPEM

Nerez kartáčovaný
Montáž shora nebo do roviny
780 x 500 x 205 mm

SUPRA 400 IF
523356
NEREZOVÝ JEDNODŘEZ

nerez kartáčovaný
rozměry 440 x 440 x 175 mm
montáž horní nebo do roviny

ZIA XL 6 S COMPACT
ANTRACIT, 523273
DŘEZ S ODKAPEM

SILGRANIT® PuraDur® II
rozměry 780 x 500 x 190 mm
montáž horní

SONA 45 S
KÁVA, 519670
DŘEZ S ODKAPEM

SILGRANIT® PuraDur® II
rozměry 780 x 500 x 190 mm
montáž horní

LEMIS XL 6 S-IF
523034
NEREZOVÝ DŘEZ S ODKAPEM

nerez kartáčovaný
rozměry 1000 x 500 x 205 mm
montáž horní nebo do roviny

TIPO 45 S MINI
516524
NEREZOVÝ DŘEZ S ODKAPEM

nerez přírodní lesk
rozměry 605 x 500 x 160 mm
montáž horní

ELON XL 6 S
PERLOVĚ ŠEDÁ, 520549
DŘEZ S ODKAPEM

SILGRANIT® PuraDur® II
rozměry 780 x 500 x 190 mm
montáž horní

METRA XL 6 S
MUŠKÁT, 521895
DŘEZ S ODKAPEM

SILGRANIT® PuraDur® II
rozměry 1000 x 500 x 190 mm
montáž horní

4 290,-

9 390,-

5 290,-

6 790,-

5 490,-

4 990,-

6 690,-

6 090,-

5 590,-

1 950,-

8 290,-

9 590,-

antracit šedá skála aluminium perlově šedá bílá jasmín béžová champagne tartufo muškát káva
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dřez SITY XL 6 S
9 990,-

baterie VIU-S
6 990,-

Tak pestré,
jako je život.



273272

MIDA
JASMÍN, 519419
BATERIE SILGRANITOVÁ

úhel otočení 360°

CANDOR-S
NEREZ, 523121
BATERIE STOJÁNKOVÁ

vytahovací koncovka
úhel otočení 140°

FLEXON II 45/2
521468
KUCHYŇSKÝ SORTER

pro skříňku 45 cm
koše 2x 16 l

SELECT 50/2
518722
KUCHYŇSKÝ SORTER

pro skříňku 50 cm
koše 2x 19 l
vlastní rám s plným výsuvem 
a krytem

MILA
CHROM, 519414
BATERIE STOJÁNKOVÁ

úhel otočení 360°

CULINA-S MINI
CHROM, 519843
BATERIE STOJÁNKOVÁ

sprchová hadice opláštěná kovovou pružinou
úhel otočení 360°
magnetický úchop

FLEXON II 50/2
521469
KUCHYŇSKÝ SORTER

pro skříňku 50 cm
koše 2x 18 l

SELECT 60/2
518723
KUCHYŇSKÝ SORTER

pro skříňku 60 cm
koše 1x 30 l, 1x 19 l
vlastní rám s plným výsuvem a krytem

LANORA
NEREZ, 523122
BATERIE STOJÁNKOVÁ

úhel otočení 360°
nerez kartáčovaná

TIVO-S
CHROM, 517613
BATERIE GRANITOVÁ

vytahovací koncovka se sprchou
úhel otočení 120°
chrom / bílá Silgranit
přepínání na sprchový proud

FLEXON II 60/2
521471
KUCHYŇSKÝ SORTER

pro skříňku 60 cm
koše 1x 30 l, 1x 19 l

SELECT 60/3
518724
KUCHYŇSKÝ SORTER

pro skříňku 60 cm
koše 3x 15 l
vlastní rám s plným výsuvem a krytem

3 190,-

6 890,-

2 870,-

5 190,-

2 340,-

9 290,-

3 000,-

5 220,-

4 190,-

7 390,-

3 490,-

5 440,-
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FRANKE 
VAŠE KUCHYNĚ 

PRO ŽIVOT SID 610-40

KSG 218

OID 611-62 OID 611-78 SID 611SID 611-78

BSG 611-78/39BFG 611-62 MRG 611-78 BB FXG 611-86

Dřez Fragranit+, 9 Barev
Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 500 mm
Dřez 340 × 420 × 200 mm
Sítkový ventil 3 ½ s přepadem
4 Místa pro vyražení otvoru

Dřez Fragranit+, 9 Barev
Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Dřez 490 × 425 × 200 mm
Sítkový ventil 3 ½ s přepadem

Dřez Fragranit+, 9 Barev
Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 860 × 500 mm
Dřez 465 × 435 × 200 mm
Sítkový ventil 3 ½ s přepadem 
a nerezová krytka ventilu

Dřez Fragranit+, 9 Barev
Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry 780 × 435 mm
Dřez 390 × 355 × 200 mm
Sítkový ventil 3 ½ s přepadem
4 Místa pro vyražení otvoru

Dřez Tectonite®, 6 Barev
Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 430 × 530 mm
Dřez 371 × 385 × 200 mm
Sítkový ventil 3 ½ s přepadem
Otvor pro baterii ∅ 35 mm

Dřez Fragranit+, 8 Barev
Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 425 × 520 mm
Dřez 345 × 390 × 200 mm
Sítkový ventil 3 ½ s přepadem

Dřez Tectonite®, 6 Barev
Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 500 mm
Dřez 350 × 430 × 180 mm
Sítkový ventil 3 ½ s přepadem

Dřez Tectonite®, 6 Barev
Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Dřez 350 × 430 × 180 mm
Sítkový ventil 3 ½ s přepadem

Dřez Tectonite®, 3 Barvy
Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 1 000 × 510 mm
Dřez 450 × 410 × 200 mm
Otočný sítkový ventil 3 ½ s přepadem
Otvor pro baterii ∅ 35 mm

Dřez Tectonite®, 6 Barev
Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Dřez 350 × 400 × 180 mm
Otočný sítkový ventil 3 ½ s přepadem
Otvor pro baterii ∅ 35 mm

BARVY FRAGRANIT+               BARVY TECTONITE®

4 356,- 4 598,- 5 445,-4 840,-

5 203,- 7 381,- 8 954,- 4 719,-

4 840,-

6 413,-

Onyx Grafit Šedý Bílá-led Vanilka Sahara Pískový Kašmír Tmavě
kámen melír hnědá

Černá Šedá Bílá Kávová Krémová Vulcan
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FRANKE 
VAŠE KUCHYNĚ 

PRO ŽIVOT SID 610-40

KSG 218

OID 611-62 OID 611-78 SID 611SID 611-78

BSG 611-78/39BFG 611-62 MRG 611-78 BB FXG 611-86

Dřez Fragranit+, 9 Barev
Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 500 mm
Dřez 340 × 420 × 200 mm
Sítkový ventil 3 ½ s přepadem
4 Místa pro vyražení otvoru

Dřez Fragranit+, 9 Barev
Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Dřez 490 × 425 × 200 mm
Sítkový ventil 3 ½ s přepadem

Dřez Fragranit+, 9 Barev
Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 860 × 500 mm
Dřez 465 × 435 × 200 mm
Sítkový ventil 3 ½ s přepadem 
a nerezová krytka ventilu

Dřez Fragranit+, 9 Barev
Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry 780 × 435 mm
Dřez 390 × 355 × 200 mm
Sítkový ventil 3 ½ s přepadem
4 Místa pro vyražení otvoru

Dřez Tectonite®, 6 Barev
Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 430 × 530 mm
Dřez 371 × 385 × 200 mm
Sítkový ventil 3 ½ s přepadem
Otvor pro baterii ∅ 35 mm

Dřez Fragranit+, 8 Barev
Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 425 × 520 mm
Dřez 345 × 390 × 200 mm
Sítkový ventil 3 ½ s přepadem

Dřez Tectonite®, 6 Barev
Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 500 mm
Dřez 350 × 430 × 180 mm
Sítkový ventil 3 ½ s přepadem

Dřez Tectonite®, 6 Barev
Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Dřez 350 × 430 × 180 mm
Sítkový ventil 3 ½ s přepadem

Dřez Tectonite®, 3 Barvy
Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 1 000 × 510 mm
Dřez 450 × 410 × 200 mm
Otočný sítkový ventil 3 ½ s přepadem
Otvor pro baterii ∅ 35 mm

Dřez Tectonite®, 6 Barev
Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Dřez 350 × 400 × 180 mm
Otočný sítkový ventil 3 ½ s přepadem
Otvor pro baterii ∅ 35 mm

BARVY FRAGRANIT+               BARVY TECTONITE®

4 356,- 4 598,- 5 445,-4 840,-

5 203,- 7 381,- 8 954,- 4 719,-

4 840,-

6 413,-

Onyx Grafit Šedý Bílá-led Vanilka Sahara Pískový Kašmír Tmavě
kámen melír hnědá

Černá Šedá Bílá Kávová Krémová Vulcan
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MRX 610/210-40

FN 0147.031

Dávkovač saponátu Basic Dávkovač saponátu Simple Dávkovač saponátu KWC AVA

FG 0392.xxx FP 9000.xxxFG 7486.031 KWC LUNA-E

PXN 611-60 LLX 611 NEX 611

Dřez Nerez
Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 615 × 490 mm
Dřez 350 × 410 × 175 mm
Sítkový ventil 3 ½ s přepadem

Dřez Nerez
Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 790 × 500 mm
Dřez 340 × 400 × 185 mm
Sítkový ventil 3 ½ s přepadem
Otvor pro baterii ∅ 35 mm

Dřez Nerez
Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry 860 × 510 mm
Dřez 360 × 420 × 200 mm
Sítkový ventil 3 ½ s přepadem
Otvor pro baterii ∅ 35 mm

Dřez Nerez
Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry 440 × 440 mm
Dřez 400 × 400 × 180 mm
Sítkový ventil 3 ½ s přepadem

Dřez určený pro montáž 
do roviny a horní montáž 
s plochým okrajem

Baterie Chrom
Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360 °
S vytah. koncovkou osazenou
perlátorem

Dávkovač saponátu Chrom
119.0084.687
Objem 500 ml
Vrchní plnění
Pro otvor ∅ 28 - 35 mm

Dávkovač saponátu Chrom
119.0281.894
Objem 500 ml
Vrchní plnění
Pro otvor ∅ 28 - 35 mm

Dávkovač saponátu Chrom
119.0200.126
Objem 300 ml
Vrchní plnění
Pro otvor ∅ 26 mm

Baterie Chrom/9 Barev
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360 °
S vytah. koncovkou osazenou
perlátorem
S regulací Sprcha/Proud

Baterie 8 Barev
Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360 °

Baterie Chrom
Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120 °
S vytah. koncovkou osazenou
perlátorem

Baterie Chrom (115.0457.304)
Páková směšovací
Tlaková
Otočná 160 °

Baterie Celonerez
Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360 °

6 534,-

1 089,- 1 452,- 6 897,-

7 865,- 2 420,-4 356,- 5 926,-7 260,-

2 541,- 4 235,- 5 929,- 7 502,-

SRX 611-86 LB

4 961,-

Dřez Nerez
Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 860 × 500 mm
Dřez 450 × 400 × 180 mm
Sítkový ventil 3 ½ s přepadem

FC 3834 ATLAS

SORTER MINI SOLO 50 GARBO 60-2EASYSORT 450-2-0 EASYSORT 600-3-0

FBI 737 XS FSMO 905 XS FSMD 508FGL 915 I XS

Komínový odsavač par
Energetická třída A
Montážní šířka 50 cm
Provedení 7 Barev
Ovládání pomocí jediného knoflíku
3 Stupně výkonu
Osvětlení LED pásek 1 × 3 W, 3000 K
Výkon 650 m3/h (Podle normy EN 61591)
Max. hlučnost 68 dB(A)re1pW 
(Podle normy EN 60704-3)

787,- 4 235,- 4 477,-968,- 1 210,-

 10 285,-  12 947,-  17 182,-  14 883,-

121.0176.518
Spodní skříňka od 400 mm
Minimální montážní prostor 
310 × 310 × 348 mm
Objem 17,5 l
Barva Černá
Nutný úhel otevření dvířek 110 °

121.0307.568
Spodní skříňka 500 mm
Objem 40 l
Barva Černá
Ve víku je zabudován aktivní uhlíkový 
filtr (v ceně sorteru), který pohlcuje 
nepříjemné pachy.

Čelní výsuv
121.0284.027
Spodní skříňka 600 mm
Minimální montážní prostor 
562 × 399 × 375 mm
2 Koše
Objem 2 × 18 l
Barva Šedá
Třídění odpadků Dvoudruhové
1 × Víko na 18 l koš (133.0284.696) 
v ceně sorteru

Montáž do zásuvky
121.0494.182
Spodní skříňka 450 mm
Minimální montážní prostor 
414 × 378 × 343 mm
2 Koše (Výška košů 324 mm)
Objem 2 × 14,5 l
Barva Černá
Třídění odpadků Dvoudruhové
Pevná police v ceně sorteru

Montáž do zásuvky
121.0494.192
Spodní skříňka 600 mm
Minimální montážní prostor 
564 × 378 × 343 mm
3 Koše (Výška košů 324 mm)
Objem 3 × 14,5 l
Barva Černá
Třídění odpadků Třídruhové
Pevná police v ceně sorteru

Vestavný odsavač par
Zabudování do skříňky
Energetická třída C
Montážní šířka 70 cm
Provedení Nerezový povrch
Tlačítkové ovládání
Štěrbinové odsávání
3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh
Osvětlení LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K
Výkon 615 m3/h (Podle normy EN 61591)
Max. hlučnost 70 dB(A)re1pW 
(Podle normy EN 60704-3)

Komínový odsavač par
Energetická třída C
Montážní šířka 90 cm
Provedení Černé sklo, RAL 9017
Senzorové ovládání
Štěrbinové odsávání
3 Stupně výkonu, Doběh
Osvětlení LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K
Výkon 560 m3/h (Podle normy EN 61591)
Max. hlučnost 69 dB(A)re1pW 
(Podle normy EN 60704-3)
Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem nutné 
objednat teleskopický komínek

Ostrůvkový odsavač par
Energetická třída C
Montážní šířka 90 cm
Provedení Nerezový povrch/Čiré sklo
Tlačítkové ovládání
3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň 
Osvětlení LED žárovky 4 × 1 W, 4000 K
Výkon 650 m3/h (Podle normy EN 61591)
Max. hlučnost 68 dB(A)re1pW 
(Podle normy EN 60704-3)

Doporučená výška nad varnou 
deskou pouze 45 cm

FSMD 508 WH
Bílá

FSMD 508 BL
Modrá

FSMD 508 GY
Světle šedá

FSMD 508 RS
Růžová

FSMD 508 BK
Černá

FSMD 508 GN
Zelená

Uvedené ceny jsou včetně DPH

FSMD 508 YL
Žlutá

6 413,-

6 897,- 5 929,-
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MRX 610/210-40

FN 0147.031

Dávkovač saponátu Basic Dávkovač saponátu Simple Dávkovač saponátu KWC AVA

FG 0392.xxx FP 9000.xxxFG 7486.031 KWC LUNA-E

PXN 611-60 LLX 611 NEX 611

Dřez Nerez
Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 615 × 490 mm
Dřez 350 × 410 × 175 mm
Sítkový ventil 3 ½ s přepadem

Dřez Nerez
Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 790 × 500 mm
Dřez 340 × 400 × 185 mm
Sítkový ventil 3 ½ s přepadem
Otvor pro baterii ∅ 35 mm

Dřez Nerez
Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry 860 × 510 mm
Dřez 360 × 420 × 200 mm
Sítkový ventil 3 ½ s přepadem
Otvor pro baterii ∅ 35 mm

Dřez Nerez
Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry 440 × 440 mm
Dřez 400 × 400 × 180 mm
Sítkový ventil 3 ½ s přepadem

Dřez určený pro montáž 
do roviny a horní montáž 
s plochým okrajem

Baterie Chrom
Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360 °
S vytah. koncovkou osazenou
perlátorem

Dávkovač saponátu Chrom
119.0084.687
Objem 500 ml
Vrchní plnění
Pro otvor ∅ 28 - 35 mm

Dávkovač saponátu Chrom
119.0281.894
Objem 500 ml
Vrchní plnění
Pro otvor ∅ 28 - 35 mm

Dávkovač saponátu Chrom
119.0200.126
Objem 300 ml
Vrchní plnění
Pro otvor ∅ 26 mm

Baterie Chrom/9 Barev
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360 °
S vytah. koncovkou osazenou
perlátorem
S regulací Sprcha/Proud

Baterie 8 Barev
Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360 °

Baterie Chrom
Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120 °
S vytah. koncovkou osazenou
perlátorem

Baterie Chrom (115.0457.304)
Páková směšovací
Tlaková
Otočná 160 °

Baterie Celonerez
Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360 °

6 534,-

1 089,- 1 452,- 6 897,-

7 865,- 2 420,-4 356,- 5 926,-7 260,-

2 541,- 4 235,- 5 929,- 7 502,-

SRX 611-86 LB

4 961,-

Dřez Nerez
Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 860 × 500 mm
Dřez 450 × 400 × 180 mm
Sítkový ventil 3 ½ s přepadem

FC 3834 ATLAS

SORTER MINI SOLO 50 GARBO 60-2EASYSORT 450-2-0 EASYSORT 600-3-0

FBI 737 XS FSMO 905 XS FSMD 508FGL 915 I XS

Komínový odsavač par
Energetická třída A
Montážní šířka 50 cm
Provedení 7 Barev
Ovládání pomocí jediného knoflíku
3 Stupně výkonu
Osvětlení LED pásek 1 × 3 W, 3000 K
Výkon 650 m3/h (Podle normy EN 61591)
Max. hlučnost 68 dB(A)re1pW 
(Podle normy EN 60704-3)

787,- 4 235,- 4 477,-968,- 1 210,-

 10 285,-  12 947,-  17 182,-  14 883,-

121.0176.518
Spodní skříňka od 400 mm
Minimální montážní prostor 
310 × 310 × 348 mm
Objem 17,5 l
Barva Černá
Nutný úhel otevření dvířek 110 °

121.0307.568
Spodní skříňka 500 mm
Objem 40 l
Barva Černá
Ve víku je zabudován aktivní uhlíkový 
filtr (v ceně sorteru), který pohlcuje 
nepříjemné pachy.

Čelní výsuv
121.0284.027
Spodní skříňka 600 mm
Minimální montážní prostor 
562 × 399 × 375 mm
2 Koše
Objem 2 × 18 l
Barva Šedá
Třídění odpadků Dvoudruhové
1 × Víko na 18 l koš (133.0284.696) 
v ceně sorteru

Montáž do zásuvky
121.0494.182
Spodní skříňka 450 mm
Minimální montážní prostor 
414 × 378 × 343 mm
2 Koše (Výška košů 324 mm)
Objem 2 × 14,5 l
Barva Černá
Třídění odpadků Dvoudruhové
Pevná police v ceně sorteru

Montáž do zásuvky
121.0494.192
Spodní skříňka 600 mm
Minimální montážní prostor 
564 × 378 × 343 mm
3 Koše (Výška košů 324 mm)
Objem 3 × 14,5 l
Barva Černá
Třídění odpadků Třídruhové
Pevná police v ceně sorteru

Vestavný odsavač par
Zabudování do skříňky
Energetická třída C
Montážní šířka 70 cm
Provedení Nerezový povrch
Tlačítkové ovládání
Štěrbinové odsávání
3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh
Osvětlení LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K
Výkon 615 m3/h (Podle normy EN 61591)
Max. hlučnost 70 dB(A)re1pW 
(Podle normy EN 60704-3)

Komínový odsavač par
Energetická třída C
Montážní šířka 90 cm
Provedení Černé sklo, RAL 9017
Senzorové ovládání
Štěrbinové odsávání
3 Stupně výkonu, Doběh
Osvětlení LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K
Výkon 560 m3/h (Podle normy EN 61591)
Max. hlučnost 69 dB(A)re1pW 
(Podle normy EN 60704-3)
Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem nutné 
objednat teleskopický komínek

Ostrůvkový odsavač par
Energetická třída C
Montážní šířka 90 cm
Provedení Nerezový povrch/Čiré sklo
Tlačítkové ovládání
3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň 
Osvětlení LED žárovky 4 × 1 W, 4000 K
Výkon 650 m3/h (Podle normy EN 61591)
Max. hlučnost 68 dB(A)re1pW 
(Podle normy EN 60704-3)

Doporučená výška nad varnou 
deskou pouze 45 cm

FSMD 508 WH
Bílá

FSMD 508 BL
Modrá

FSMD 508 GY
Světle šedá

FSMD 508 RS
Růžová

FSMD 508 BK
Černá

FSMD 508 GN
Zelená

Uvedené ceny jsou včetně DPH

FSMD 508 YL
Žlutá

SORTER MINI SOLO 50 GARBO 60-2EASYSORT 450-2-0 EASYSORT 600-3-0

FBI 737 XS FSMO 905 XS FSMD 508FGL 915 I XS

Komínový odsavač par
Energetická třída A
Montážní šířka 50 cm
Provedení 7 Barev
Ovládání pomocí jediného knoflíku
3 Stupně výkonu
Osvětlení LED pásek 1 × 3 W, 3000 K
Výkon 650 m3/h (Podle normy EN 61591)
Max. hlučnost 68 dB(A)re1pW 
(Podle normy EN 60704-3)

787,- 4 235,- 4 477,-968,- 1 210,-

 10 285,-  12 947,-  17 182,-  14 883,-

121.0176.518
Spodní skříňka od 400 mm
Minimální montážní prostor 
310 × 310 × 348 mm
Objem 17,5 l
Barva Černá
Nutný úhel otevření dvířek 110 °

121.0307.568
Spodní skříňka 500 mm
Objem 40 l
Barva Černá
Ve víku je zabudován aktivní uhlíkový 
filtr (v ceně sorteru), který pohlcuje 
nepříjemné pachy.

Čelní výsuv
121.0284.027
Spodní skříňka 600 mm
Minimální montážní prostor 
562 × 399 × 375 mm
2 Koše
Objem 2 × 18 l
Barva Šedá
Třídění odpadků Dvoudruhové
1 × Víko na 18 l koš (133.0284.696) 
v ceně sorteru

Montáž do zásuvky
121.0494.182
Spodní skříňka 450 mm
Minimální montážní prostor 
414 × 378 × 343 mm
2 Koše (Výška košů 324 mm)
Objem 2 × 14,5 l
Barva Černá
Třídění odpadků Dvoudruhové
Pevná police v ceně sorteru

Montáž do zásuvky
121.0494.192
Spodní skříňka 600 mm
Minimální montážní prostor 
564 × 378 × 343 mm
3 Koše (Výška košů 324 mm)
Objem 3 × 14,5 l
Barva Černá
Třídění odpadků Třídruhové
Pevná police v ceně sorteru

Vestavný odsavač par
Zabudování do skříňky
Energetická třída C
Montážní šířka 70 cm
Provedení Nerezový povrch
Tlačítkové ovládání
Štěrbinové odsávání
3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh
Osvětlení LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K
Výkon 615 m3/h (Podle normy EN 61591)
Max. hlučnost 70 dB(A)re1pW 
(Podle normy EN 60704-3)

Komínový odsavač par
Energetická třída C
Montážní šířka 90 cm
Provedení Černé sklo, RAL 9017
Senzorové ovládání
Štěrbinové odsávání
3 Stupně výkonu, Doběh
Osvětlení LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K
Výkon 560 m3/h (Podle normy EN 61591)
Max. hlučnost 69 dB(A)re1pW 
(Podle normy EN 60704-3)
Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem nutné 
objednat teleskopický komínek

Ostrůvkový odsavač par
Energetická třída C
Montážní šířka 90 cm
Provedení Nerezový povrch/Čiré sklo
Tlačítkové ovládání
3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň 
Osvětlení LED žárovky 4 × 1 W, 4000 K
Výkon 650 m3/h (Podle normy EN 61591)
Max. hlučnost 68 dB(A)re1pW 
(Podle normy EN 60704-3)

Doporučená výška nad varnou 
deskou pouze 45 cm

FSMD 508 WH
Bílá

FSMD 508 BL
Modrá

FSMD 508 GY
Světle šedá

FSMD 508 RS
Růžová

FSMD 508 BK
Černá

FSMD 508 GN
Zelená

Uvedené ceny jsou včetně DPH

FSMD 508 YL
Žlutá
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Kvalitní dřezová baterie vám zjednoduší život a ušet-
ří peníze. Baterie je v kuchyni vůbec nejpoužívanější 
zařízení. Proto chceme, aby naše produkty byly nejen 
mimořádně funkční, ale aby splňovaly také estetické 
požadavky. Nabízíme různé druhy, materiály a barvy. 
Zakládáme si na rozmanitosti - u nás si vybere kaž-
dý. Máme baterie pákové, nástěnné i kohoutkové. 
Nerezové se hodí do moderních domácností. Retro 
zase skvěle padnou do tradičních kuchyní. Praktič-
nost baterií s vytahovací sprchou docení každý.

AS187

baterie stojánková, 
krátké raménko

AS182

baterie stojánková,
dlouhé raménko

MIA182

baterie stojánková, 
dlouhé raménko

GSM182

baterie stojánková, 
vysoké raménko,
celková výška 18,2 cm

HGS182

baterie stojánková, 
vysoké raménko
celková výška 23,4 cm

790,- 990,- 2 150,- 990,- 2 590,- 

14,7 cm
10 cm 13,4 cm 12,5 cm

15,5 cm

HGS180

baterie stojánková, 
vysoká, oblé raméko

GBL180

baterie stojánková, 
vysoká, oblé raméko

3 490,- 2 050,- 

25,5 cm

33
,2

 c
m

AS181

baterie stojánková, 
vysoká, oblé raméko

1 190,- 

26 cm

MIA180

baterie stojánková, 
vysoká, oblé raméko

1 490,- 

23 cm

TA180

baterie stojánková, 
vysoká, oblé raméko

ELI180

baterie stojánková, 
vysoká, oblé raméko

1 990,- 2 690,- 

24,8 cm 24,3 cm

GSC180

baterie stojánková

3 192,- 

RCL180

baterie stojánková, 
vysoká, oblé raménko

2 392,- 

39
,4

 c
m

26,5 cm

RKM180

baterie stojánková, 
vysoká, oblé raménko

3 192,- 

38
,4

 c
m

27 cm

Dřezové baterie
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SE180

baterie stojánková, 
vysoké raménko

ER180

baterie stojánková, 
vysoká, úzké raménko

2 190,- 2 490,- 

30 cm27,5 cm

HGF180

baterie stojáková, 
vysoká, lomené raménko

3 190,- 

33
,8

 c
m

26,8 cm

BFE181CR

baterie stojáková

ER181

baterie stojánková, 
vysoká, robustní raménko

5 790,- 3 190,- 

30,3 cm

16,4 cm

NTL183CR

baterie s vytahovací sprchou

NME183CR

baterie s vytahovací sprchou

GSM183

baterie s vytahovací sprchou

ELI179

baterie s vytahovací sprchou

1 799,- 2 599,- 3 180,- 3 390,- 

FTC183CR

baterie s vytahovací sprchou

2 688,- 

17 cm 21 cm 13,9 cm

45,3 cm

RKM179

baterie s vytahovací sprchou

NSP183CR

baterie s vytahovací sprchou

3 512,- 3 999,- 

45
,3

 c
m

27,5 cm 24 cm

AS161

baterie nástěnná, 
rozteč 150 mm

AS16110

baterie nástěnná, 
rozteč 100 mm

890,- 890,- 

24,8 cm 24,8 cm

MIA161

baterie nástěnná

1 390,- 

25 cm

TA161

baterie nástěnná, 
zahnuté raménko

NRU161CR

baterie nástěnná retro

1 790,- 999,- 

28,6 cm

25 cm

NRU180CR

baterie stojánková

999,- 3 190,-

22,4 cm

SBR180CR - chrom 
SBR180BR - bronz

baterie stojánková

3 990,- / 4 990,- 

29 cm

HGTS180

baterie stojánková 
ovládaná tlačítkem

7 169,- 

28,8 cm

HGTS178

baterie s vytahovací koncovkou
ovládanou tlačítkem

8 738,- 

40
,1

 c
m

28,8 cm

NFQ180NRZ

nerezová stojánková baterie

NFR180NRZ

nerezová stojánková baterie

3 999,- 3 999,- 

26,5 cm

40
 c

m

26,5 cm

SAN180CR - chrom 

baterie stojánková

24
 c

m

SBR180CRW

baterie stojánková

3 999,- 

22,4 cm

RCR180

baterie stojánková, 
výsoké raménko

GCU180

baterie stojánková, 
vysoké raménko

4 232,- 4 940,- 

24,4 cm 28,5 cm

30
,9

 c
m

FTN179UCR

sklopná baterie 
pod okno 

5 772,- 

26,1 cm26,1 cm
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Horká či chlazená 
perlivá voda 
otočením 
kohoutku

 Grohe Blue
 Grohe Red
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Grohe Blue Home
baterie Blue Home
barva chrom
filtrační funkce
samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou vodu
chladící jednotka Blue Home
dodá 5 litrů chlazené vody za hodinu

Grohe Red Duo
baterie Grohe Red Duo
dětská pojistka na páce pro vroucí vodu
ohřívač vody Grohe Red Boiler
6 l vařící vody 100 °C nebo 11 l vody 55 °C
možnost nastavení 35-75 °C
provozní tlak 1-7 bar

..horká voda bez čekání

..bez lahví, přímo z kohoutku
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1 099,- 1 298,- 999,-999,- 1 199,-

1 199,- 1 199,- 3 990,-799,- 899,-

Dřezy

* v ceně nerezových dřezů je i sifon

DON8643

nerezový dřez s odkapem
860 x 435 x 150 mm

DON7643

nerezový dřez s odkapem
760 x 435 x 150 mm

DKN43

nerezový kulatý dřez
průměr 430 mm
hloubka 165 mm

DKN51

nerezový kulatý dřez
průměr 510 mm
výška 165 mm

DHN4848

nerezový hranatý dřez
480 x 480 x 160 mm

DCN8060P/DCN8060L

nerezový dřez, odkap vpravo/vlevo
800 x 600 x 150 mm

DHN5040A

nerezový hranatý dřez
500 x 400 x 150 mm

DUN4540

dřez pro spodní montáž
465 x 415 x 170 mm

DON4846

nerezový oblý dřez
465 x 485 x 165 mm

DR51029

keramický dřez
590 x 450 x 265 mm
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Osvětlení do kuchyně
Úsporná a moderní LED svítidla řady Linear LED light představují ideální 
řešení osvětlení pracovních ploch. Tato LED svítidla vynikají jednoduchou
a rychlou montáží, vysokým světelným výkonem, kvalitním zpracováním, vel-
mi dlouhou životností a širokými možnostmi použití. LED svítidla Linear LED 
light svítí okamžitě na plný výkon, jsou osazena značkovými LED čipy s vyso-
kým indexem podání barev a lze je také stmívat. LED svítidla řady Linear LED 
light nabízíme s neutrálně bílou barvou světla (4000 K), která je u tohoto typu 
svítidla nejžádanější. K dispozici jsou 3 varianty svítidel v délkách 303 / 504 / 
1005 mm, s vyzařovacím úhlem 120 °. Jednotlivé prvky řady Linear LED light 
lze snadno díky konektorům propojit, doplnit stmívačem i pohybovým čidlem.

84

~1
00

5 
m
m

~ 5
04

 m
m

~ 3
03

 m
m

LED osvětlení vitrín, polic 
LED osvětlení nábytku, knihoven, šatních skříní
LED osvětlení vinotéky
LED osvětlení pod skříňky, pod kuchyňské skříňky
LED osvětlení architektonických nik
LED dekorativní osvětlení
LED osvětlení pracovní plochy, užitkové osvětlení

LL5/300 LL8/500 LL16/1000

Rychlá montáž
5 min.

LED šuplíkové svítidlo Bit light 0,6 V, 50 lm,
3 000 K, IP20 s integrovaným akumuláto-
rem a senzorem pro automatické rozsvícení 
při otevření zásuvky nebo dvířek. Přepínač 
M-svítí stále, A-svítí při otevření šuplíku, 
O-vypnuto. Baterii lze nabíjet standardní 
nabíječkou 5 V pomocí přiloženého kabelu. 
Rozměry 68 x 28 x 11 mm. Součástí je mag-
netický držák s oboustrannou samolepkou.

Správný výběr napájecího zdroje
Následující tabulka ukazuje, kolik Linear LED svítidel může napájet je-
den napájecí zdroj. Jinými slovy podle této tabulky si vyberete vhodný 
napájecí zdroj pro Vaši aplikaci Linear LED svítidel v závislosti na jejich 
typu a množství.

Nastavení Lineárního LED svítidla

Vyzařovací úhel Linear LED svítidel lze nastavit v úhlech 0°, 45° nebo 
90°. Otáčejte svítidlem v místě označeném symbolem PULL až do ma-
ximálního vytočení 90°.

Typ Světelný tok Délka Cena

LL5/300 400 lm ~303 mm 750,-

LL8/500 640 lm ~504 mm 1 059,-

LL16/1000 1 280 lm ~1 005 mm 1 902,-

Zdroj LL5/300 LL8/500 LL16/1000

6 W 1 ks X X

24 W 4 ks 3 ks 1 ks

36 W 7 ks 4 ks 2 ks

48 W 9 ks 6 ks 3 ks

0˚   45˚               90˚

288,-

114,-

236,-

114,-

59,-

236,-

51,- 71,-

59,- 71,-

LL006
napájecí zdroj
24 V, 6 W

ML443022
ON/OFF vypínač
max. příkon 48 W

ML443023
Dotykový stmívač
max. příkon 48 W

597,- 802,- 935,-

LL024
napájecí zdroj
24 V, 24 W

LL036
napájecí zdroj
24 V, 36 W

LL048
napájecí zdroj
24 V, 48 W

ML443021
DC připojovací
konektor

ML443011
Lineární konektor

ML451001
Bit light

ML443012
propojovací kabel 
100 (125 mm)

ML443014
propojovací kabel 
1 000 (1 030 mm)

ML443013
propojovací kabel 
500 (530 mm)

ML443015
prodlužovací kabel 
1 000 (1 030 mm)
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Grafi cký návrh Vaší kuchyně
Uvažujete o nové kuchyni? Sjednejte si schůzku s jedním z našich grafi ků a už se můžete těšit, co pro Vás vymyslí. Naši designéři jsou nejen zkušenými profesionály, ale 
zejména jsou to sympaťáci, které jejich práce baví. Ve své nové kuchyni ale budete trávit čas hlavně Vy, proto je nutné, abyste se na jejím návrhu také podíleli. Pokud si na 
návrh vyhradíte dostatek času, nebudete litovat. 

V roce 2020 realizujeme nové krásné vizualizace, které Vás svou kvalitou přenesou do budoucí kuchyně. Výběr materiálů, samotnou vizualizaci, objednání i nákup budete 
řešit se stejným pracovníkem. Po celou dobu zakázky se Vám tak bude věnovat jeden pracovník s detailní znalostí Vaší vysněné kuchyně.

Ke grafi ckému návrhu budeme potřebovat:
• půdorys kuchyně, a to buď standardní stavební plán nebo ruční náčrtek, kde budou okótované stěny, dveře, okna (šířka, výška a výška parapetu), přizdívky, niky apod.
• u oken, dveří, nik apod. nezapomeňte na uvedení jejich vzdálenosti od nejbližšího rohu 
• výšku místnosti, v případě podkroví detailní řez místnosti 
• okótované rozvody a odpady, pokud už jsou vyvedeny

Pokud cokoliv z výše uvedeného nemáte, nebojte se, poradíme si, jen to proces návrhu zjednoduší. Návrh zpracujeme zcela přesně dle Vašeho zadání, nebo po společné 
konzultaci. Samozřejmě můžete také nechat celý návrh na našem grafi kovi. První pracovní náhled zašleme na Váš email obvykle do 5 pracovních dnů, změny či fi nální na-
bídku včetně obrázků ve foto kvalitě zašleme v obvykle shodném časovém termínu po Vaší reakci.
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Naši návrháři kuchyní

Martin Strnad, České Budějovice
martin.strnad@senesi.cz, mobil: 725 147 127

Martin je rozený Budějčák a v Senesi pracuje od roku 2013. Hlavně má však 20 let zkušeností nejen 
s grafickými návrhy, ale také s výrobou a montáží kuchyní na míru. Rád plánuje větší kuchyně kvůli 
možnostem, které velké prostory nabízí. Často se ovšem setkává s tím, že klienti nemají dost prostoru 
a jeho úkolem je vymyslet co nejpraktičtější řešení a zároveň uspořádání dle přání zákazníka.
Nestraní modernímu nebo klasickému stylu – zajímavé mu přijdou oba.

Martin Pouzar, České Budějovice
martin.pouzar@senesi.cz, mobil: 731 676 935

Martin pochází z Veselí nad Lužnicí a v Budějcích žije, velmi rád, již 15 let. Dříve navrhoval a stavěl 
rodinné bazény. K navrhování kuchyní se dostal před 3 lety a objevil, že ho vytváření prostorů v kuchyni 
maximálně baví. Nejraději navrhuje moderní kuchyně plné světla, v kombinaci bílého supermatu s vý-
razným dřevem Halifax a grafitových či cihlových doplňků. Při navrhování se snaží, aby bylo v kuchyni 
vše rychle po ruce a pěkně přehledně uspořádané a zároveň byla kuchyně místem, kde se spolu bude 
rodina ráda setkávat, a vaření se stane nekončící zábavou.

Ivo Porybný, Brno
ivo.porybny@senesi.cz, mobil: 725 782 204

Ivo má to štěstí, že může v Senesi dělat práci, které nejen rozumí, ale která ho baví. Kuchyně nejdříve vy-
ráběl a montoval, a následně se dostal až k jejich grafickým návrhům. Proto jsou kuchyně a výběr spo-
třebičů na základě individuálních požadavků klienta jeho pracovní náplní již 19 let. Rád sleduje moderní 
trendy, což se odráží v jeho návrzích, ať již pro konkrétního klienta, nebo velký developerský projekt.
Ve volném čase rád zajde s přáteli na dobré jídlo.

Petr Lopour, Brno
petr.lopour@senesi.cz, mobil: 724 130 661

Petr vystudoval Dřevostavby na Mendelově univerzitě v Brně.
Návrhy a realizacemi kuchyní, interiérů se zabývá od roku 2008, díky tomu má bohaté zkušenosti a zná 
jejich široké možnosti a variabilitu.
Nechte si od Petra u nás poradit a navrhnout novou kuchyň do vašeho domova.
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Tomáš Capouch, České Budějovice
tomas.capouch@senesi.cz, mobil: 730 147 172

Tomáš se narodil v Přerově. Již od 15 let se zajímal o architekturu, design, malbu a nábytek. Splnil si 
svůj sen a nastoupil na studium architektury a interiérového designu na vysoké škole v Praze. Po ukon-
čení studia se zaměřil na návrhy interiérů a kuchyní, ve kterých se pohybuje od roku 2012. S každým 
zákazníkem pracuje individuálně s respektem pro jeho představy a potřeby. Miluje výzvy, rád si pohrává 
s prostorem a barevnými kombinacemi. Ve svém volném čase vytváří svůj designový nábytek, rád kom-
binuje různé materiály a moderní styl se starým, z čehož vznikají originální kusy.

Pavel Pouch, České Budějovice
pavel.pouch@senesi.cz, mobil: 702 003 443

Pavlovi je 34 let, pochází z Veselí nad Lužnicí a kuchyním se dohromady věnuje již sedm let. Jako 
malý kluk mimoškolně navštěvoval základní uměleckou školu. Asi aby dal průchod své tvořivosti 
a s tím, že rád jí a vaří zřejmě vyrostl pro plánování kuchyní. Mezi jeho záliby patří v první řadě rodina, 
literatura, výlety do přírody a kajak na divoké vodě.

Marek Skála, Plzeň
marek.skala@senesi.cz, mobil: 725 940 404

Marek pochází z Plzně a mimo práci ho můžete nejčastěji potkat na kole, lyžích či na fotbale. Sedm 
let navrhoval koupelny a protože se rád učí novým věcem, vyzkoušel si i kuchyně a dnes je „kreslí„ již 
pátým rokem.  Na práci v Senesi ho baví hlavně pestrost a absence stereotypu. A to nejen v oblastech 
dekorů, barev a dispozic kuchyní.
„Setkáváme se s mnoha zákazníky, pro které je nová kuchyně vlastně splněným snem. Je skvělé jim 
v plnění snů pomáhat.“

Naši návrháři kuchyní

Michal Kulda, Plzeň
michal.kulda@senesi.cz, mobil: 724 256 717
 
Michal pracuje na pobočce v jeho rodném městě Plzni. Má rád cestovaní, jízdu na kole a humor.
Vždy ho bavilo plánování interiérů, a tak mu společnost Senesi umožnila dělat práci, která ho baví 
a naplňuje. Co se týká kuchyní, má rád větší prostory, kde může vymýšlet více variant.
Svým klientům se věnuje tak dlouho, dokud neodchází spokojení a s úsměvem na tváři.
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Naši návrháři kuchyní

Eva Makovská, Praha
eva.makovska@senesi.cz, mobil: 730 562 225

Eva se plánování kuchyní věnuje od roku 2007. Má cit pro celek i detail a spoustu nápadů, které dokáže 
přizpůsobit zákazníkům na míru. Jako správná máma 3 (teď už dospělých) dětí ví, jak naplánovat ku-
chyň, která bude nejen pohledná a útulná, ale i praktická.
Ve volném čase Evu po celý život doprovází mnoho dalších kreativních koníčků, jako je malování, šití 
nebo focení, kterému se společně s redakční činností pro hudební magazín věnuje intenzivně od roku 
2010.

Martin Šimánek, Praha
martin.simanek@senesi.cz, mobil: 730 147 194

Martin se prodejem kuchyní zabývá od roku 2009. Nasbíral zkušenosti ve velkých firmách, které se 
v Čechách prodejem kuchyní věnují. Poslední léta přirozeně přešel k tomu, že své nabyté zkušenosti 
předává na kolegy, snaží se jim pomáhat ve vstupu do profese prodejce kuchyní, nebo je jen podporuje 
ve zlepšení jejich výsledků. V kuchyních má zálibu i z druhé strany prodejního pultu. Sám má vaření 
jako koníček, nejen proto, že vaří pro svou partnerku a svou malou dcerušku, ale hlavně proto, že ho to 
baví. Je to prostě výzva a zajímavá kreativní činnost, ve kterých se všeobecně rád vyžívá.

Petr Goubej, Plzeň
petr.goubej@senesi.cz, mobil: 702 291 989

Petr je u nás nováčkem, nikoliv však v oboru. Pracoval řadu let v zakázkovém truhlářství a často mu-
sel řešit technicky náročné požadavky zákazníků na výrobu nábytku v atypických nebo prostorově 
omezených interiérech. Není proto pro něj problém poradit si s přáními i těch náročnějších zákazníků. 
S ochotou Vám pomůže vytvořit praktickou a útulnou kuchyň do každého prostoru.
Má rád výlety přírodou a jízdu na kole.

Milan Kůs, Plzeň
milan.kus@senesi.cz, mobil: 724 665 610

Milan pracuje na pobočce v Plzni, což je jeho rodné město. Společnost Senesi odkoupila jeho bývalou 
prodejnu, a protože je dlouholetým profesionálem, nabídla mu zároveň práci. Ve svém oboru působí již 
od roku 2005. Od otevření plzeňské pobočky v roce 2013 zastává funkci návrháře kuchyní. Do té doby 
působil jako prodejce koupelen.
Milan nepreferuje žádný typ, ani nemá oblíbený styl kuchyně. Jak sám říká, bere to, co přijde.
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Tomáš Tittl, Praha
tomas.tittl@senesi.cz, mobil: 734 862 175

Tomáš v oboru kuchyní působí od roku 2010. Jeho záliba v počítačích a vaření se potkala i v jeho práci. 
Dokáže tedy zákazníkům plánovat kuchyně nejen pohledné, ale ergonomicky ideální i dle stylu vaření 
jídel, která preferují a vaří nejčastěji. Sám ví, čeho se vyvarovat a do čeho se vyplatí investovat čas či 
finance. 
Pokud Tomáše nepotkáte u počítače, pravděpodobně někde prohání svůj nový dron.

Naši návrháři kuchyní

Naši návrháři koupelen

Cílem naší společnosti je plnit zákazníkům sny o jejich 
nové kuchyni nebo koupelně.
Proto hledáme šikovné obchodníky, nejlépe z oboru 
kuchyní, koupelen či interiérů, které láká nová výzva. 

TŘEBA HLEDÁME PRÁVĚ VÁS! 
Pošlete nám svůj životopis, rádi se s Vámi osobně 
setkáme a vše společně probereme.
karera@senesi.cz

Více v katalogu koupelen na str. 12 - 15.
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Realizace
Vážíme si toho, že Vám můžeme nabídnout realizaci prostřednictvím 
našeho ověřeného týmu řemeslníků. Jedná se o zkušené profesionály, 
kteří pro nás pracují po mnoho let a za jejichž kvalitu práce se můžeme 
zaručit.

Samozřejmostí je zaměření, samotná doprava kuchyňské linky od 
výrobce až k Vám domů a odborná montáž kuchyně. Dále nabízíme 
vodoinstalaci a elektroinstalaci. V případě montáže kuchyně jsou dle 
platné legislativy i nabízené vestavné spotřebiče zahrnuty do snížené 
sazby DPH.

Služby, které Vám můžeme nabídnout:

•  odborné zaměření a nacenění
•  doprava nové kuchyně až k Vám domů
•  instalatérské a elektroinstalační práce
•  zabudování el. spotřebičů a dřezu
•  obložení zdí
•  základní úklid po montáži
•  ekologická likvidace obalů

Jednoduše - vše pro Vaši spokojenost.
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Výhodná poloha

otevírací doba
Po - Pá 7 - 19.00
So - Ne 8 - 18.00

showroom Brno
Kaštanová 505
620 00 Brno - Tuřany

kontakt
+420 545 220 064
brno@senesi.cz

SHOWROOMY SENESI

BRNO, Kaštanová 505

výstavní
plochy2000m2 vzorových

koupelen93 vzorových
kuchyní21

Proč nás navštívit?
27 let zkušeností I koupelny a kuchyně pod jednou střechou | vstřícná otevírací doba a bezproblémové parkování I zkušený personál a odborné poradenství | dětský koutek
přehledně vystavené zboží v příjemném prostředí I většina zboží skladem ihned k odběru | grafi cké návrhy ve foto kvalitě I doprava zdarma při objednávce nad 20.000 Kč 

Nově otevřeno od 02/2020
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SHOWROOMY SENESI

kontakt
+420 724 394 959
praha@senesi.cz

showroom Praha - Zličín
Řevnická 170/4 Oregon House (stanice M - Zličín)

155 21 Praha - Zličín

PRAHA
výstavní
plochy2000m2

vzorových
koupelen68

vzorových
kuchyní24

bezproblémové parkování . grafi cké návrhy koupelen i kuchyní . doprava zboží . dětský koutek

otevírací doba
Po - Ne 9 - 21.00

Rádi Vás uvidíme v kterémkoliv z našich zastoupení. Jejich součástí jsou i dva největší koupelnové showroomy v České republice - České Budějovice s 4.000 m2  a Plzeň 3.500 m2.

otevírací doba
Po - Pá 7 - 19.00
So - Ne 8 - 18.00

showroom Č. Budějovice
Strakonická 2646 
370 04 České Budějovice

ČESKÉ BUDĚJOVICE
výstavní
plochy4000m2

vzorových
koupelen138

vzorových
kuchyní29

bezproblémové parkování | grafi cké návrhy koupelen i kuchyní | doprava zboží | centrální 
sklad | dětský koutek | outlet - rozšířená nabídka výprodejového zboží

kontakt
+420 387 901 110
budejovice@senesi.cz
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otevírací doba 
Po - Pá 8 - 17.00 
So 9 - 12.00

showroom Vodňany 
Budějovická 1228 
389 01 Vodňany

VODŇANY
výstavní
plochy800m2

vzorových
koupelen38

vzorových
kuchyní3

bezproblémové parkování . grafické návrhy koupelen i kuchyní . doprava zboží

kontakt
+420 383 382 316
vodnany@senesi.cz

SHOWROOMY SENESI

kontakt 
+420 378 229 110 
plzen@senesi.cz

showroom Plzeň 
Studentská 52 (směr Karlovy Vary) 
323 00 Plzeň

PLZEŇ
výstavní
plochy3500m2

vzorových
koupelen115

vzorových
kuchyní24

bezproblémové parkování . grafické návrhy koupelen i kuchyní . doprava zboží . dětský koutek

otevírací doba 
Po - Pá 7 - 19.00 
So - Ne 8 - 18.00




