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Proč kuchyni od nás

Historie 
Naši historii jsme začali psát již v roce 1993. Máme za sebou 
tedy přes 25 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  
kuchyní. Nabízíme širokou škálu plánovaných kuchyní  
s množstvím individuálních úprav. Stejně tak máme řešení  
i pro Ty, kteří chtějí svoji kuchyni ihned. Skladem, k okamžitému  
odběru máme vybrané řady nejprodávanějších kuchyní.

Grafické návrhy
Pro rok 2019 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 vč. zabudování el. 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 cenové 
kategorii. Jednoduše - vše pro Vaši spokojenost.
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Nejen koupelnu, ale i kuchyni Vám uděláme na míru! Během pár týdnů máte doma novou plánovanou
kuchyni - zcela funkční a vyladěnou do posledního detailu.  Stačí si vybrat a zbytek už nechat na nás. 
Díky našim mnohaletým zkušenostem a specialistům v oboru Vám zaručujeme spokojenost.

Inspirujeme
Na našich showroomech naleznete 90 vystavených kuchyní v řadě variací. Můžete si prohlédnout každý detail, vyzkoušet řadu ergonomických 
vylepšení a osahat všechny materiály. Vzorníky dalších barev či úchytů Vám pomohou v rozhodování.

 

Poradíme
Nevíte si rady? Naši odborníci Vám ochotně představí novinky, trendy i lety ověřené favority. Informují Vás o všem, co by Vás mohlo zajímat. 
Představit Vám mohou materiály a typy nejen linek, ale i spotřebičů. Ukáží Vám všechny kuchyňské série, a pokud budete chtít, rádi poradí s 
výběrem. Stačí se zeptat – tak neváhejte!

Zařídíme
Dáme Vám kalkulaci ceny, kuchyni Vám dovezeme a navíc ji na přání namontujeme. Zapojíme Vám spotřebiče, baterie i osvětlení. Umíme toho 
však víc. Již dlouhá léta zajišťujeme komplexní montážní práce, od zaměření či obložení stěny, po konečnou podobu se vším všudy. Zeptejte se, 
jaké jsou možnosti! 

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.

Kuchyně na klíč
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kuchyně NEXT JIŽ OD 11.990,-              MODERNÍ A NADČASOVÝ DESIGN

bílá lesk, dub arlington
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ČISTÉ LINIE A KVALITNÍ PROVEDENÍ

bílá lesk, deska santuro antracit
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kuchyně NEXT                                                    PRAKTICKÁ VE VŠECH SMĚRECH

bílá lesk, diamantově šedá

16.990,- - 2,4 m
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MNOHO BAREVNÝCH KOMBINACÍ

diamantově šedá, dub halifax



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

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
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P
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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

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

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 lomenná
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

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 zalomovací
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

dvířka 1x zalomovací
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

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

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 M M M

Spodní skříňky

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

Spodní rohová skříňka 90 cm

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

Spodní skříňka dřezová 60 cm

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

Spodní skříňka 90 cm

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

Spodní skříňka 60 cm

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

Spodní skříňka 45 cm

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

Spodní skříňka 30 cm
M M M MM
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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 lomenná
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
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rozměry: šířka x výška x hloubka

univerzální provedení dvířekL
P

demontovaná skříňkaD
montovaná skříňkaM

korpus
bílá

dvířka se satinovaným 
sklem Z

dvířka se satinovaným 
sklem Z

dvířka se satinovaným 
sklem Z

přední plocha
dub arlington

přední plocha
dub halifax

přední plocha
diamantově šedá

dvířka se satinovaným 
sklem Z

přední plocha
bílá lesk

Barevné varianty

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

Horní skříňka 60 cm
pro výsuvnou digestoř

02

Skrinky horné, špecifickéB 2.5

Korpus Predná plocha Poznámka

Kód skrinky

Š
ír

ko
vý

 m
od

ul

Skrinky horné - spotrebičové
Hĺbka korpusu 315 mm

60 K 60 DGDG EH 60 DG

- 1x kryt, výška 410 mm

Skrinka  horná 

predná plocha:

korpus demontovaný

pre výsuvný odsávač pár

- výška 414 mm
- 2x závesné kovanie
- set kovania pre montáž
- úchyt slepého čela 

EH

60 K 60 DGVDGV EH 60 DGV

- 1x kryt, výška 602 mm

- úchyt slepého čela
- set kovania pre montáž 

predná plocha:

pre výsuvný odsávač pár

- výška 606 mm

Skrinka  horná 

korpus demontovaný

- 2x závesné kovanie

EH
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max.310max.494

60 D 60 - 410DGD 1D EH 60 DGD

povinná výbava:
- 2x záves 110° (typ 4)

- 2x závesné kovanie
- set kovania pre montáž 
predná plocha:
- 1x dvere, výška 410 mm

- 2x polica, hĺbka 70 mm
- 1x medzistena

pre výsuvný odsávač pár

korpus demontovaný

Skrinka  horná 

- výška 414 mm

EH

143
225

143

225

60 D 60 - 604DGDV 1D EH 60 DGDV
pre výsuvný odsávač pár

korpus demontovaný
- výška 606 mm

Skrinka  horná 

- 2x záves 110° (typ 4)
povinná výbava:

predná plocha:
- 1x dvere, výška 604 mm

- 1x medzistena
- 3x polica, hĺbka 70 mm
- 2x závesné kovanie
- set kovania pre montáž 

EH

max.225

m
ax

.3
9
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m
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m
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.1
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0

max.310max.494
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Vysoké skříňky na potraviny, lednici a vestavbu Úchytky

L
P

L
P

L
P

L
P

plnovýsuvné zásuvky 3x
900x830x510 mm
MBAES903ZS 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

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

Spodní rohová skříňka 90 cm

M M M MM

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

Skříň pro vestavné spotřebiče

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

Skříň pro vestavnou lednici

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

Potravinová skříň 60 cm
D D D

50x701x16 mm
VL50B 35,-
bílá
100x2076x315mm
VPL2076 418,-
bílá
100x704x315mm
VPL704 275,-
bílá

Vykrývací lišta 5, 10 cm
D

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 M

Pracovní desky a doplňky

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

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 Pracovní deska 38 mm Pracovní deska 38 mm Sokl 124 mm Sokl 124 mm Sokl 124 mm

dub halifax
PD 165
1650x38x600 mm
5333329 2.530,-
PD 240
2400x38x600 mm
5333387 3.674,-
PD 410
4100x38x600 mm
5333391 4.597,-

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

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

nerez
sokl
4000x124x13 mm
964410 532,-
koncovka soklu
964414 27,-
rohová spojka soklu
964411 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
Star Line 599 1.232,-
studené světlo, 12 W
šířka 899 mm
Star Line 899 1.552,-

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

LED osvětlení Trafo HLT 30 W

pro zásuvku 450 mm
981337  133,-
šedý plast

pro zásuvku 600 mm
981388 160,-
šedý plast

pro zásuvku 900 mm
981348 302,-
šedý plast

Příborník 45 Příborník 60 Příborník 90

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

Spodní skříňka 60 cm
pro troubu
M

Madlo 396 182,-
tmavě šedá lesk

Madlo 2007 66,-
nerez lesk

ÚchytkaÚchytka
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Ceny samostatných skříněk a komponent jsou uvedeny vč. 21% DPH.
Ceny sestav jsou uvedeny vč. 15% DPH a platí při zakoupení se službou montáž. 



PLÁNOVANÉ KUCHYNĚ                                                          KUCHYNĚ NA MÍRU

Lucia - fjord, kašmír

Tina 2 - dub halifax, šedý kámen

Ember - mušle, cement, dub kronberg

Ibisa touch - bílá lesk, dub kronberg

Marina - vanilka patina, dub schoko



PŘESNĚ PODLE VAŠICH PŘEDSTAV                       PLÁNOVANÉ KUCHYNĚ

Tina 2 - břidlice černá, san remo sand

Ibisa - červená lesk, dub nelson Kaia - vanilka patina

Elsa - bílá lesk, červená lesk Nely - jasan coimbra - 7.990,-



Lara - bílá, magnolie

Radka - vanilka, dub bardolino

Ibisa - šedá lak. supermat, dub wotan

Ember - marigold, dub truffel

Carla - pecan, dub schoko

PLÁNOVANÉ KUCHYNĚ                                                          KUCHYNĚ NA MÍRU



Jitka - kašmír, buk sand

Lucia - sahara, cement, dub san remo Gina - bílá vysoký lesk, dub arlington

Bianca - vanilka patina, dub halifax                   

PŘESNĚ PODLE VAŠICH PŘEDSTAV                       PLÁNOVANÉ KUCHYNĚ

Corina - ivory vysoký lesk, maghreb



Horní skříňky

Kvalitní kování

Spodní skříňky
Odolná pracovní deska s ABS 
nebo zaoblenou hranou.

Flexibilní uchycení podnože pro 
jednoduché a rychlé nasazení.

Možnost provedení TIP-ON 
BLUMOTION kombinace lehkého 
otevírání a zavírání bez úchytky.

Vysoká nosnost zásuvek, 
dohromady až 130 kg.

Kovové zásuvky BLUM se zárukou 
po dobu životnosti kuchyně. 
Bezúdržbový chod.

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

Konstrukce z prvotřídního materiálu. 
Laminovaná dřevotřísková deska síly 16 mm.

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

Závěsy BLUM s integrovaným tlumením
a zárukou po celou životnost kuchyně.

Nosnost police 15 kg. Bezpečnostní podložky 
jistí polici proti posunu.

Možnost individuálního nastavení pozice 
police.

Silikonový tlumič integrovaný do dveří pro 
komfortní zavírání.

ABS hrana na všech namáhaných 
konstrukcích.

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

Závěs 4M
4520962
Používá se na všechny
montované horní a spodní 
skříňky s naloženými dvířky 
otevíranými pod úhlem 110°
- s integrovaným tlumením.

Závěs 5M
4520964
Používá se na všechny 
montované spodní skřínky 
rohové (99) s úhlem otevírání 
dveří 90° - s integrovaným 
tlumením.

Pant Naložený Pant 90°

Závěs 7D
4520968
Používá se na horní a spodní 
rohové lomené (RL) skříňky, na 
vzájemné spojení dvou dveří. 
Úhel otevírání je 83°
- se samostatným přídavným 
tlumičem.

Závěs 9D
4520970
Používá se na horní a spodní 
rohové lomené (RL) skříňky, na 
spojení dveří a korpusu, úhel 
otevírání je 155° - bez tlumení. 
Tlumení zabezpečuje samo-
statný tlumič k 83° pantu.

Pant 83° Pant 155°

Konstrukce skříněk

PLÁNOVANÉ KUCHYNĚ



horní zásuvka pro kuchyňské náčiní zásuvka v úrovni dřezu, využijte každý prostor spodní kombinovaná zásuvka

Ambia-line / Orga-line
 
Nové řady Ambia-line a Orga-line  
(by Blum) přináší úhledný pořádek do  
každé zásuvky. 

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 potra-
vinovou fólii. 

výsuv s příčkami praktická zásuvka na talíře držák na nože, řezačka na folie

Organizace kuchyně

PLÁNOVANÉ KUCHYNĚ



PLÁNOVANÉ KUCHYNĚ                          PALETA MOŽNOSTÍ A KOMBINACÍ

Rebeka - dub somerset

Rebeka - beton bílý, beton břidlice šedá

Sylvie - černá mat

Fany - minerální šedá, san remo sand

Carolina - magnolia



MADE IN GERMANY

KVALITA, KTERÁ OSLNÍ                                                    PLÁNOVANÉ KUCHYNĚ

Leticia - saténově šedá

Color concept - kapradinová, bílá 

Titania - inox Sylvie - alpská bílá

Selma - dub gladstone                   



PLÁNOVANÉ KUCHYNĚ                          PALETA MOŽNOSTÍ A KOMBINACÍ

Samanta - břidlice šedá, dub san remo

Tereza - bronz, černá supermat

Loreta - alpská bílá, beton šedý

Fabiana - alpská bílá mat

Rebeka - dub san remo, černé sklo



KVALITA, KTERÁ OSLNÍ                                                    PLÁNOVANÉ KUCHYNĚ

Fany - magnolia, dub virginia

Color concept - bronzová, bílá

Fiona - bílá lesk, mramor carrara Teresa - aqua, dub virginia

Rebeka - beton šedý                   

MADE IN GERMANY



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 uvnitřPraktická uvnitř

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

PLÁNOVANÉ KUCHYNĚ



Univerzální organizér se šesti samostatnými díly Vícedílný organizér v barvě černého popelu Organizér z bukového dřeva s rozdělovacími kolíky Dřevěný šestidílný organizér s různě velkými
 přihrádkami

Chytré organizéry do šuplíků vám usnadní život!

Výsuvná zásuvka s košem na 
recyklovatelný odpad, 40 l

Výsuvná zásuvka se dvěma poličkami Výsuvná zásuvka s držákem na plech 
na pečení

Výsuvná nastavitelná zásuvka 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 
kovovým okrajem

Vniřní život kuchyně - výběr z mnoha možností

Využijte v kuchyni
efektivně i rohové 
skříňky!

Varianty 
vysokých
skříní

Možnosti 
příborníku

PLÁNOVANÉ KUCHYNĚ



Ergonomie v kuchyni

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 pracovní 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.

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

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

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



Široká nabídka spotřebičů

Zapracovali jsme na naší nabídce kuchyňských spotřebičů. Nyní Vám můžeme představit plně ucelené portfolio vestavných i volně stojících spotřebičů.
V našich kuchyňských studiích naleznete všechny klíčové značky nabízené v České republice.

Vybírat můžete ze základních produktů pro první bydlení, až po prémiové značky splňující nepřísnější kritéria. Naši profesionálové Vám pomohou
i s výběrem designově vhodné digestoře do Vaší nové kuchyně.

Samozřejmostí je pak atraktivní nabídka kuchyňských dřezů a baterií v mnoha materiálových a typových provedeních.

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 130 kuchyní a nově v ní můžete hledat 
dle skvělých fi ltrů.

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.

Inspirace online



Naše pobočky

SENESI České Budějovice
Strakonická 2646, 370 04 České Budějovice

SENESI Plzeň
Studentská 52, 323 00 Plzeň

SENESI Brno - od roku 2020 také v Brně.

SENESI Praha
Řevnická 170/4, 155 21 Praha - Zličín

SENESI Vodňany
Budějovická 1228, 389 01 Vodňany

www.senesi.cz

Nezapomeňte si vyzvednout 
i náš katalog koupelen.


