
Sety kování  
pro zásuvky + příborníky 
a protiskluzové podložky

Udržet 
si pořádek
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Jak leták používat?

• Najděte kování stejné značky*, jakou chcete použít 
pro stavbu kuchyně.

• Zvolte model kování (StrongMax. StrongBox atp.), který 
jste pro tvorbu kuchyně vybrali.

• Najděte barvu** kování pro zásuvky a šíři korpusu.

• Objednejte sadu kování pro zásuvky + příborník 
pomocí příslušného kódu.

• POZOR: součástí sady NEJSOU dno a záda zásuvky!

Benefity, které získáváte?
• Kompletní sadu kování pod jedním kódem.

• Příborník a/nebo prostiskluzovou podložku 
upravenou na míru.

• Nákupem této sady lepší cenu. 

A k tomu tento jedinečný leták je. ;)

K čemu vlastně tento  
„jeden z mnoha“ letáků je?

Kuchyně je pracovní nástroj na výrobu pokrmů a nápo-
jů všeho druhu. Jako taková by proto měla být bezpeč-
ná a plně funkční. Plně funkční rozhodně není, je-li v ní 
nepořádek, věci jsou uloženy v nepřehledných hromád-
kách. Zejména v zásuvkách s příbory, noži a dalšími 
drobnými předměty, to tak, bohužel, často bývá. Přitom 
je řešení velmi jedoduché! Stačí zásuvky doplnit vhod-

nými příborníky a rozdělovníky! A my jsme to udělali 
tak trochu za vás. Na následujících stranách najdete 
sady kování pro zásuvku doplněné o vhodný příborník 
a rozdělovník. A abychom nezůstali jen u toho, vysoké 
zásuvky jsme vybavili protiskluzovými podložkami, kte-
ré brání posunu nádobí na hladkém povrchu dna a tím 
výrazně snižují hluk zásuvek při pohybu.

Příborník a protiskluzová 
podložka Kristall černá.

Na obálce  
příborník 

StrongMax.

Příborník Classico.

Protiskluzové podložky Ago-System.

* Strong, Hettich, Blum
** bílá, šedá (stříbrná), antracit a černá
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454342podložka Ago-Fibre bílá 454343 454344

454336příborník Classico antracit (plast) 454337 454338

454345 454346 454347

454396příborník Classico Kristall černý (plast) 454397 454398

454432podložka Ago-Kristall černá 454433 454434

454333příborník Classico bílý (plast) 454334 454335

454330příborník Classico stříbrnošedý (plast) 454331 454332

454339podložka Ago-System stříbrná 
podložka Ago-System antracit

454340 454341

StrongMax
+ příborník /  
protiskluzová podložka

StrongBox
+ příborník

StrongBox
+ protiskluzová podložka

• Pro zásuvky o výšce do 100 mm je součástí sady příborník,  
v případě příborníku Strongmax i protiskluzová podložka.

• Ostatní výšky jsou doplněny pouze o protiskluzovou podložku.

• Příborníky i podložky jsou upraveny na míru.

• Sada je cenově zvýhodněna.

• Nákupem sady tak ušetříte čas i peníze.

• Příborníky i podložky jsou upraveny na míru.

• Sada je cenově zvýhodněna.

• Nákupem sady tak ušetříte čas i peníze.

422004příborník Classico Kristall černá (plast) 89 422005 422006

452690   121 452706 452722

452691   185 452707 452723

452692   249 452708 452724

452689   89 452705 452721

424667příborník* + protiskluzová podložka** 89 424668 424670

421835příborník Classico bílý (plast) 89 421836 421837

452686   121 452702 452718

452687   185 452703 452719

452688   249 452704 452720

452685   89 452701 452717

421841příborník* + protiskluzová podložka** 89 421842 421843

452694   121 452710 452726

452695   185 452711 452727

452696   249 452712 452728

452693   89 452709 452725

421838příborník* + protiskluzová podložka** 89 421839 421840

452681   89 452697 452713

452682   121 452698 452714

452683   185 452699 452715

452684   249 452700 452716

454429příborník* + protiskluzová podložka** 89 454430 454431

421832příborník Classico Kristall černý (plast) 89

*StrongMax (nerez),  **černá

*StrongMax (nerez),  **antracit

*StrongMax (nerez),  **bílá

*StrongMax (nerez),  **černá

421833 421834

Příborníky StrongMax a protiskluzová podložka Ago-System antracit.

protiskluzová podložka  
Ago-Fibre bílá

protiskluzová podložka 
Ago-Kristall černá

protiskluzová podložka 
Ago-System antracit

protiskluzová podložka 
Ago-Kristall černá
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http://www.demos-trade.cz/product/454342
http://www.demos-trade.cz/product/454343
http://www.demos-trade.cz/product/454344
http://www.demos-trade.cz/product/454336
http://www.demos-trade.cz/product/454337
http://www.demos-trade.cz/product/454338
http://www.demos-trade.cz/product/454345
http://www.demos-trade.cz/product/454346
http://www.demos-trade.cz/product/454347
http://www.demos-trade.cz/product/454396
http://www.demos-trade.cz/product/454397
http://www.demos-trade.cz/product/454398
http://www.demos-trade.cz/product/454432
http://www.demos-trade.cz/product/454433
http://www.demos-trade.cz/product/454434
http://www.demos-trade.cz/product/454333
http://www.demos-trade.cz/product/454334
http://www.demos-trade.cz/product/454335
http://www.demos-trade.cz/product/454330
http://www.demos-trade.cz/product/454331
http://www.demos-trade.cz/product/454332
http://www.demos-trade.cz/product/454339
http://www.demos-trade.cz/product/454340
http://www.demos-trade.cz/product/454341
http://www.demos-trade.cz/product/422004
http://www.demos-trade.cz/product/422005
http://www.demos-trade.cz/product/422006
http://www.demos-trade.cz/product/452690
http://www.demos-trade.cz/product/452706
http://www.demos-trade.cz/product/452722
http://www.demos-trade.cz/product/452691
http://www.demos-trade.cz/product/452707
http://www.demos-trade.cz/product/452723
http://www.demos-trade.cz/product/452692
http://www.demos-trade.cz/product/452708
http://www.demos-trade.cz/product/452724
http://www.demos-trade.cz/product/452689
http://www.demos-trade.cz/product/452705
http://www.demos-trade.cz/product/452721
http://www.demos-trade.cz/product/424667
http://www.demos-trade.cz/product/424668
http://www.demos-trade.cz/product/424670
http://www.demos-trade.cz/product/421835
http://www.demos-trade.cz/product/421836
http://www.demos-trade.cz/product/421837
http://www.demos-trade.cz/product/452686
http://www.demos-trade.cz/product/452702
http://www.demos-trade.cz/product/452718
http://www.demos-trade.cz/product/452687
http://www.demos-trade.cz/product/452703
http://www.demos-trade.cz/product/452719
http://www.demos-trade.cz/product/452688
http://www.demos-trade.cz/product/452704
http://www.demos-trade.cz/product/452720
http://www.demos-trade.cz/product/452685
http://www.demos-trade.cz/product/452701
http://www.demos-trade.cz/product/452717
http://www.demos-trade.cz/product/421841
http://www.demos-trade.cz/product/421842
http://www.demos-trade.cz/product/421843
http://www.demos-trade.cz/product/452694
http://www.demos-trade.cz/product/452710
http://www.demos-trade.cz/product/452726
http://www.demos-trade.cz/product/452695
http://www.demos-trade.cz/product/452711
http://www.demos-trade.cz/product/452727
http://www.demos-trade.cz/product/452696
http://www.demos-trade.cz/product/452712
http://www.demos-trade.cz/product/452728
http://www.demos-trade.cz/product/452693
http://www.demos-trade.cz/product/452709
http://www.demos-trade.cz/product/452725
http://www.demos-trade.cz/product/421838
http://www.demos-trade.cz/product/421839
http://www.demos-trade.cz/product/421840
http://www.demos-trade.cz/product/452681
http://www.demos-trade.cz/product/452697
http://www.demos-trade.cz/product/452713
http://www.demos-trade.cz/product/452682
http://www.demos-trade.cz/product/452698
http://www.demos-trade.cz/product/452714
http://www.demos-trade.cz/product/452683
http://www.demos-trade.cz/product/452699
http://www.demos-trade.cz/product/452715
http://www.demos-trade.cz/product/452684
http://www.demos-trade.cz/product/452700
http://www.demos-trade.cz/product/452716
http://www.demos-trade.cz/product/454429
http://www.demos-trade.cz/product/454430
http://www.demos-trade.cz/product/454431
http://www.demos-trade.cz/product/421832
http://www.demos-trade.cz/product/421833
http://www.demos-trade.cz/product/421834


6 |  www.demos-trade.com  | 7

AvanTech* YOU
+ příborník  
OrgaTray 740

InnoTech Atira
+ příborník  
OrgaTray 590

• Příborníky i podložky jsou upraveny na míru.

• Sada je cenově zvýhodněna.

• Nákupem sady tak ušetříte čas i peníze.

454414 454415 454416

454480

454405 454406 454407

452669 452670 452671

454483 454486 454489

452678 452679 452680

454411 454412 454413

454479

454402 454403 454404

452666 452667 452668

454482 454485 454488

452675 452676 452677

454408 454409 454410

454478

454399 454400 454401

452663 452664 452665

454481 454484 454487

452672 452673 452674

Legrabox M
+ příborník Ambia-line

Legrabox M
+ příborník  
Classico Kristall

Legrabox
+ protiskluzová podložka

Tandembox Antaro M
+ příborník Orga-line

Tandembox Antaro M
+ příborník Sky

• Příborníky i podložky jsou upraveny na míru.

• Sada je cenově zvýhodněna.

• Nákupem sady tak ušetříte čas i peníze.

454725 454726 454727

454734 454735 454736

454728 454729 454730

454737 454738 454739

454722 454723 454724

454731 454732 454733

454746 454747 454748

454755 454756 454757

454743 454744 454745

454752 454753 454754

454740 454741 454742

454749 454750 454751
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podložka Ago-Fibre bílá
podložka Ago-System antracit
podložka Ago-Kristall černá

podložka Ago-Fibre bílá

podložka Ago-System antracit

podložka Ago-Kristall černá

podložka Ago-Fibre bílá

podložka Ago-System antracit

podložka Ago-Kristall černá

podložka Ago-Fibre bílá

podložka Ago-System antracit

podložka Ago-Kristall černá

Příborníky OrgaTray 740

Výška  
bočnic

Výška  
bočnic

* K dodání od dubna 2021.
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http://www.demos-trade.cz/product/454414
http://www.demos-trade.cz/product/454415
http://www.demos-trade.cz/product/454416
http://www.demos-trade.cz/product/454480
http://www.demos-trade.cz/product/454405
http://www.demos-trade.cz/product/454406
http://www.demos-trade.cz/product/454407
http://www.demos-trade.cz/product/452669
http://www.demos-trade.cz/product/452670
http://www.demos-trade.cz/product/452671
http://www.demos-trade.cz/product/454483
http://www.demos-trade.cz/product/454486
http://www.demos-trade.cz/product/454489
http://www.demos-trade.cz/product/452678
http://www.demos-trade.cz/product/452679
http://www.demos-trade.cz/product/452680
http://www.demos-trade.cz/product/454411
http://www.demos-trade.cz/product/454412
http://www.demos-trade.cz/product/454413
http://www.demos-trade.cz/product/454479
http://www.demos-trade.cz/product/454402
http://www.demos-trade.cz/product/454403
http://www.demos-trade.cz/product/454404
http://www.demos-trade.cz/product/452666
http://www.demos-trade.cz/product/452667
http://www.demos-trade.cz/product/452668
http://www.demos-trade.cz/product/454482
http://www.demos-trade.cz/product/454485
http://www.demos-trade.cz/product/454488
http://www.demos-trade.cz/product/452675
http://www.demos-trade.cz/product/452676
http://www.demos-trade.cz/product/452677
http://www.demos-trade.cz/product/454408
http://www.demos-trade.cz/product/454409
http://www.demos-trade.cz/product/454410
http://www.demos-trade.cz/product/454478
http://www.demos-trade.cz/product/454399
http://www.demos-trade.cz/product/454400
http://www.demos-trade.cz/product/454401
http://www.demos-trade.cz/product/452663
http://www.demos-trade.cz/product/452664
http://www.demos-trade.cz/product/452665
http://www.demos-trade.cz/product/454481
http://www.demos-trade.cz/product/454484
http://www.demos-trade.cz/product/454487
http://www.demos-trade.cz/product/452672
http://www.demos-trade.cz/product/452673
http://www.demos-trade.cz/product/452674
http://www.demos-trade.cz/product/454725
http://www.demos-trade.cz/product/454726
http://www.demos-trade.cz/product/454727
http://www.demos-trade.cz/product/454734
http://www.demos-trade.cz/product/454735
http://www.demos-trade.cz/product/454736
http://www.demos-trade.cz/product/454728
http://www.demos-trade.cz/product/454729
http://www.demos-trade.cz/product/454730
http://www.demos-trade.cz/product/454737
http://www.demos-trade.cz/product/454738
http://www.demos-trade.cz/product/454739
http://www.demos-trade.cz/product/454722
http://www.demos-trade.cz/product/454723
http://www.demos-trade.cz/product/454724
http://www.demos-trade.cz/product/454731
http://www.demos-trade.cz/product/454732
http://www.demos-trade.cz/product/454733
http://www.demos-trade.cz/product/454746
http://www.demos-trade.cz/product/454747
http://www.demos-trade.cz/product/454748
http://www.demos-trade.cz/product/454755
http://www.demos-trade.cz/product/454756
http://www.demos-trade.cz/product/454757
http://www.demos-trade.cz/product/454743
http://www.demos-trade.cz/product/454744
http://www.demos-trade.cz/product/454745
http://www.demos-trade.cz/product/454752
http://www.demos-trade.cz/product/454753
http://www.demos-trade.cz/product/454754
http://www.demos-trade.cz/product/454740
http://www.demos-trade.cz/product/454741
http://www.demos-trade.cz/product/454742
http://www.demos-trade.cz/product/454749
http://www.demos-trade.cz/product/454750
http://www.demos-trade.cz/product/454751


Vdechněte duši svému nábytku.

S námi to jde samo!
Příborníky StrongMax


