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Kuchyňa nie je len poézia
Slávny nemecký šéfkuchár Heinz Beck pove-
dal: „Kuchyňa nie je len jedlo, kuchyňa je oveľa, 
oveľa viac. Kuchyňa je poézia!" Tak by sa dalo 
pristupovať aj k vybaveniu tejto najdôležitejšej 
časti interiéru, ale s doplnením, že kuchyňa je 
ešte viac než poézia, kuchyňa je tiež veda!
Pri tomto mieste totiž nezáleží len na vzhľade. 
Je to priestor, kde sa pracuje, a preto musí byť 

nielen krásny, ale tiež plne funkčný, praktický 
a mal by čo najviac uľahčovať každodenné čin-
nosti, ako je príprava jedla, stolovanie a následné 
upratovanie. 
Venujte tejto časti svojho domova maximálnu 
pozornosť. Ide nielen o investíciu, ale aj o váš 
čas, ktorý tu pri varení strávite a ktorý môžete 
vhodnou zostavou ušetriť.
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1

Tri základné body  
od dizajnérky

Prvým z nich je funkčnosť, praktická stránka a ergonómia. Je potrebné mať prepracovanú dispo-
zíciu (teda pôdorys), a to ako samotnej linky, tak aj celej miestnosti. Tak zistíte, či bude interiér ako 
celok fungovať. Ďalej je potrebné starostlivo vybrať kovania, aby všetko fungovalo pri samotnom 
varení bez akejkoľvek kolízie. 

Pri návrhu každej novej kuchyne je potrebné 
sústrediť sa na tri základné body .
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2

3
O ergonómii 
a kovaniach sa 
viac dozviete 
na stránkach 
výrobcov kovaní:

Druhým bodom je vzhľad a estetika, čo zna-
mená nielen výber všetkých materiálov a ich 
vzájomné zladenie, ale aj celkový vzhľad 
zostavy a prepojenie s ostatným vybavením. 
Neberte kuchynskú linku ako jeden celok, 
berte ju ako súčasť celého priestoru a zlaďte 
ju s ostatným nábytkom. 

Tretiu a poslednú skupinu tvoria doplnky, 
spotrebiče a detaily. Pri objednaní je nutné 
odpovedať na mnoho otázok, od typu 
drezu, batérie, až po výber úchytky či 
nábytkovej hrany. Každý detail je dôležitý, 
každý ovplyvňuje celú zostavu. Detail totiž 
tvorí celok a vy predsa chcete novú úžasnú 
kuchyňu od A do Z.

Dynamic Space

Intelligent kitchen Clever Storage
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Navrhnite 
dokonalú kuchyňu 
a nerobte chyby!
Perfektne navrhnúť kuchyňu do detailu vyžaduje znalosti a skúsenosti . 
Či kuchyňu nenavrhoval špecialista možno poznať z často opakovaných 
chýb, ktorých sa treba vyvarovať . Aké to sú?
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1. Varné centrum je hneď vedľa drezu.
A medzi týmito hlavnými bodmi v kuchyni 
chýba odkladacia plocha. Správne by 
v týchto miestach mala byť hlavná pra-
covná – prípravná plocha.

2. Horné dvierka majú otváranie na pánty 
a sú príliš široké. 

Táto voľba pôsobí pohľadovo síce čisto a ce-
listvo, avšak je veľmi nepraktická. Dvierka pri 
otvorení príliš zasahujú do priestoru a hrozia 
časté úrazy.

3. Mikrovlnná rúra je príliš vysoko.
To sa často stáva v prípade, keď je rúra na 
pečenie umiestnená vo zvýšenej polohe 
a nad ňu sa dáva ešte mikrovlnka. Ak je 
spodná hrana rúry zarovnaná s pracovnou 
doskou, výška mikrovlnky nad ňou je už pre 
rad užívateľov v nekomfortnej, niekedy až 
v nebezpečnej polohe. 

4. Umývačka je v kolízii s ostatnými 
dvierkami.

V prípade, že je umývačka umiestnená 
v rohu zostavy, nie je možné súčasne 
vyberať čistý riad a rovno ho ukladať, pretože 
sa nedajú otvoriť druhé dvierka. Môže dôjsť 
aj k situácii, že nie je možné pri otvorení 
umývačky ukladať riad ani do horných skri-
niek, pretože vyklopené dvierka umývačky 
zaberajú potrebný priestor. 

5. Zlá ergonómia celkovej dispozície.
V tomto prípade ide o celkovo nevhodnú zo-
stavu, ktorá nerešpektuje zásady pracovné-
ho trojuholníka, ktorého vrcholy tvoria drez, 
varná doska a ukladanie potravín. Celkový 
obvod trojuholníka by nemal presiahnuť 
8 metrov a jedno rameno by malo mať ideál-
ne rozmer 1,2 až 2,7 metra.

Tým časté chybovanie nekončí. Do zoznamu je možné ďalej pridať nedostatočné osvetlenie 
pracovnej dosky, čo sa často stáva nad drezom, ktorý je umiestnený pri okne. Ďalej tu môže-
me zaradiť nedostatok elektrických zásuviek potrebných pre drobné kuchynské spotrebiče. 
Veľkou chybou je tiež použitie nevhodných materiálov, ktoré sú zle čistiteľné a náchylné na 
zašpinenie. Určite je potrebné sa detailne zamyslieť nad využitím rohov a vyhnúť sa radšej ro-
hovým drezom, pretože dolnú skrinku potom nemožno dostatočne efektívne využiť. Za chybu 
možno považovať tiež dispozíciu, ktorá sa dogmaticky riadi pôvodnými vývodmi, alebo umiest-
nenie ostrovčeku, ktorý sa do kompletne zariadenej miestnosti nakoniec ani nezmestí.

Na záver treba dodať, že vzhľad – teda výber farieb, materiálov a ich kombinácie – nemožno 
považovať „takmer" nikdy za chybný. Dôležité je, či sa užívateľovi výber na hotovej linke páči, 
alebo nie. Každý máme iný vkus, iné predstavy a každý vnímame farby a dekory inak. Len je 
potrebné sa starostlivo zamyslieť a radšej vyberať z veľkých vzoriek, ktoré predstavu priblížia, 
a dať si dopredu všetky použité materiály k sebe dokopy najlepšie na denné svetlo.
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Horné skrinky
Pri horných skrinkách je potrebné vyriešiť dva 
základné body . Prvým z nich je, ako sa budú skrinky 
otvárať, a druhým, ako ich bezpečne zavesiť .

Korpusy: 
396060 | PerfectSense MDF U999 PM/

ST9 Čierna 2 800/2 070/18

Dvierka: 
396054 | Egger PerfectSense MDF 

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

Pracovná doska: 
400566 | KD-IN W1101 ST76 Solid alpská 

biela BJ BCS 4 100/650/12
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389923 | Rám YouK 30 x 200 x 668 mm čierna 
389924 | Rám YouK 30 x 200 x 905 mm čierna 
389925 | Rám YouK 30 x 320 x 550 mm čierna 
389926 | Rám YouK 30 x 320 x 905 mm čierna 
389927 | Rám YouK 30 x 320 x 1 500 mm čierna 
389928 | Rám YouK 30 x 320 x 2 210 mm čierna 
389929 | Nožička YouK s rektifikáciou 

20 x 20 x 100 mm čierna 

Je možné dobre využiť rad oceľových rámov 
YouK. V ponuke sú v šiestich rozmerových 
variantoch, takže je možné ich aplikovať aj 
do iných priestorov – napr. do kúpeľní či 
do pracovne.

Horné skrinky možno nahradiť otvorenými polica-
mi. Často sa riešia pomocou kovovej konštrukcie, 
ktorú možno skladať ako stavebnicu na seba aj 
vedľa seba. 

357807 | Polica QB it 600/250/350 čierna – jednopolica
357959 | Polica QB it RÁM 350/250 čierna
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Pevné a bezpečné zavesenie
Závesné kovanie na horné skrinky nie je síce väčšinou vidieť, 
ale o to je dôležitejšie . Musí byť maximálne spoľahlivé s vysokou 
nosnosťou, aby unieslo váhu skrinky vrátane plánovaného 
obsahu a rezervy .
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Špeciálne rozperky použiteľné do pórobetónu, sadrových dosiek 
a iných lepených materiálov.

229047 | Rozperka do pórobetónu GBH 10 x 55 mm

Toto kovanie skryté za chrbát skrinky sa ľahko montuje pomocou 
skrutiek. Nie je potrebná žiadna špeciálna úprava bokov skrinky. 
Umožňuje nastavenie na výšku, do strán aj pritiahnutie skrinky 
k stene. Dôležitou súčasťou je poistka proti nechcenému vysadeniu 
skriniek zo závesnej lišty a ich pádu. 

361269 | Libra H1 rektifikačné kovanie súprava

Tenký model klasického závesného rektifikačného kovania je v skrinke 
nenápadný, nezaberie veľa miesta, dovoľuje nastavenie v 3 smeroch 
a stále má nosnosť 150 kg/pár.

404459 | Rektifikačné kovanie kovové s bielymi krytkami

Pevné ukotvenie je základom bezpečného zavesenia horných skriniek. 
Rozperky TXPP sú univerzálne, vhodné do pevných aj dutých materiálov.

229050 | Rozperka univerzálna TXPP 10 x 50 mm

Krása dreva je nezameniteľná. Spracovanie dyhy pri tvorbe 
nábytku je však zložitý proces a nie každý výrobca naň má 
zodpovedajúce vybavenie a priestory. Riešenie však exis-
tuje. Dyhované dosky Shinnoki s už hotovou povrchovou 
úpravou sa spracovávajú rovnako ľahko ako lamino dosky.

216956 | SHINNOKI Ivory Oak A/- 2 790/1 240/19



14 |  

Otváranie pomocou závesov
Najstarší spôsob otvárania skriniek používaný niekoľko storočí .

Nevýhody:

 Dvierka pri otvorení výrazne zasahujú do 
priestoru a nemôžu zostať otvorené počas 
celej doby pohybu v kuchyni, pretože hrozí 
úraz hlavy

 Pri otváraní je potrebné ustúpiť od skrinky

Výhody:

 Finančne dostupné

 Možno použiť tlmené zatváranie, bezúchytkové 
otváranie alebo ich kombinácie

 Výška dvierok nie je obmedzená

 Kovanie nezaberá príliš veľa priestoru a je málo 
viditeľné (záves na zafrézovanie)

 Jednoduchá montáž aj ľahká servisná obsluha 
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Bezúchytkové otváranie je pri horných skrinkách stále populárne, Hettich 
to vie vyriešiť aj s tlmeným zatvorením. 

104717 | Sensys 8645i 110° TH52, naložený, SiSy
106406 | Podložka 8099 s excentrom D = 0
362356 | Push to Open Silent pre závesy (elektrický), biely

NOVINKA

Závesy z nehrdzavejúcej ocele vydržia aj naozaj extrémne vlhkostné podmienky a spĺňajú 
prísne podmienky profesionálnej gastronómie. 

405459 | STRONG súprava nehrdzavejúca oceľ záves nalož. s tlmením 110° s 3D podložkou a krytkami, klip
350827 | STRONG plus záves naložený s tlmením, s excentrom, klipový
315856 | STRONG plus podložka H0 s excentrom, klipová, na skrutku

NOVINKA

Záves, ktorý nijako nezasahuje do vnútorného priestoru skrinky, je ukrytý 
v dvierkach a v bočnici. Je to veľmi elegantné riešenie pre každú kuchyňu. 

403126 | Záves zafrézovaný, čierny bez pružiny
399710 | Mechanizmus pre bezúchytkové otváranie dvierok s magnetom na zavŕtanie sivý

NOVINKA

Kuchyne s rámovými dvierkami možno 
skvele doplniť praktickými úchytkami. Na 
svetlých materiáloch vyniknú trendové čier-
ne typy. Možno kombinovať aj s knopkami.

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

Úchytky sú opäť trendy, a to hlavne tie 
výrazné. Štýlové kuchyne možno doplniť tiež 
porcelánovými knopkami.

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

 Dvierka sa vyklápajú hore a neprekážajú 
v priestore kuchyne

 Dvierka môžu zostať otvorené po celý čas 
pohybu v kuchyni

 Možno použiť tlmené zatváranie, bezúchytkové 
otváranie alebo ich kombinácie

 Je možné polohovať pozíciu pri otvorení dvierok

Nevýhody:

 Osoby menšieho vzrastu môžu mať problém so za-
tvorením dvierok (závisí od samotnej výšky skrinky)

 Pre užívateľov je zložitejšia servisná obsluha 
(výmena, nastavenie)

 Pri otváraní je niekedy potrebné ustúpiť od skrinky

 Niektoré modely sú finančne náročnejšie

Otváranie pomocou výklopov
V súčasnosti najpopulárnejší spôsob otvárania horných skriniek .
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Naozaj rafinované je kombinovať výklopné kovanie Aventos (Blum) so sys-
témom Servo Drive, kde pomocou tlačidla na korpuse uzavriete dvierka. 
Skrinku tak uzavrie každý bez rozdielu výšky postavy. 

378190 | BLUM 22K2510 Aventos HK top stredné s predmontovanými euroskrutkami
347838 | BLUM 23K8000 krytky HK Top pre S-D tmavo kovovo sivé
23789 | BLUM 20S42E1 čelný príchyt HS, HK top, HL Expando
347839 | BLUM 23KA000 Aventos Servo-drive pre HK top
99108 | BLUM Z10M200E napájací kábel 2 m Servodrive
129576 | BLUM Z10NE030E trafo Servodrive 24 W

NOVINKA

Do horných bielych skriniek sa perfektne hodia 
biele výklopy, ktoré opticky splynú s korpusom. 

410626 | FREEspace Tlmený biely

Hľadáte nenápadný variant? Siahnite po tenkej vzpere, 
ktorá je veľmi decentná a neprekáža.  

282477 | IF K12 355 Plyno-kvapalinová vzpera 110 N automatická
361121 | IF K12 príchyt na korpus priemer 15 mm
361122 | IF K12 príchyt na dvere priemer 15 mm

Vďaka iMove budú horné skrinky dostupnejšie pre všetkých bez 
ohľadu na výšku alebo obmedzenie pohybu.

315041 | KES 021712 iMove súprava s dvoma policami 600 mm antracit
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Otváranie pomocou posuvných 
alebo skladaných dvierok

Nevýhody:

 Vždy je časť skrinky zatvorená (posuvné 
dvierka)

 Pre užívateľov je zložitejšia servisná obslu-
ha (výmena, nastavenie)

Výhody:

 Dvierka pri otváraní nezasahujú 
do priestoru kuchyne (posuvné)

 Dvierka môžu byť otvorené po celý 
čas pohybu v kuchyni

 Pri otváraní nie je potrebné ustúpiť od skrinky

V tomto prípade hovoríme o zaujímavej alternatíve s mnohými výhodami .
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Vybrali sme jedného zástupcu z celého radu kovaní WingLine 
pre lomené dvierka. WingLine S je určený pre menšie dvierka, 
napríklad práve v horných skrinkách, WingLine L si potom 
poradí aj s veľkou šatníkovou skriňou. 

409269 | WingLine L/S mechanizmus Push to move 
pre stredne ťažké dvere biely ľavý

409313 | WingLine S vodiaci profil 1 200 mm biely
409245 | WingLine L skladacie závesy 2 ks na naskrutkovanie
409310 | WingLine S tlmič dorazu biely
409303 | WingLine S Push to move sivý ľavý

Príklad zostavy osvetlenia kuchyne – umiestnené 
pod hornými skrinkami, dĺžka okolo 2,5 m.  

233553 | LED profil Groove strieborný 3 m
233554 | Krytka profilu mliečna
130656 | Koncovky profilu Groove sivé

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

Špeciálny materiál RAUVISIO CRYSTAL SLIM od firmy Rehau 
dokonale imituje sklo, lepšie sa spracováva a je bezpečnejší 
aj v takej malej hrúbke, ako sú 4 mm.

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

Kovanie pre posuvné dvierka SlideLine M môžete využiť v me-
dzipriestore medzi hornými a spodnými skrinkami na zakrytie 
zaveseného kuchynského náčinia.

235675 | HETTICH 9156338 SlideLine M pre 1 dvere s tlmením
328948 | HETTICH 9227183 SlideLine M 2-dráhový vodiaci profil/2500 mm
299854 | HETTICH 9209279 SlideLine M krycí profil 18/2 500 mm čierny
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Potravinová skriňa
Ukladanie potravín patrí medzi základné funkcie kuchynskej zostavy . Najčastejšie 
sa potraviny uskladňujú v potravinovej skrini, ktorá môže byť rôzne vysoká aj široká 
podľa potrieb užívateľa a možností priestoru . Tieto skrine sa potom vybavujú 
špeciálnym rámom s výsuvnými policami alebo jednotlivými výsuvmi . Klasické 
police nie sú vhodné kvôli zlej prehľadnosti .

• Najvyššiu zásuvku je vhodné umiestniť tak, aby 
do nej užívateľ pohodlne videl. Odporúča sa 
výška 140 cm. Do vyšších pozícií možno dať 
klasické pevné police.

• V prípade, že je skriňa široká do 40 cm, 
je lepšie zvoliť drôtený program, ktorý 
efektívnejšie využije priestor skrinky a kovanie 
neuberie toľko miesta. 

• Do širokých skríň je vhodnejšie zvoliť kvôli 

celkovej hmotnosti jednotlivé výsuvy.
• Pretože je veľká časť obalov potravín 

značená z boku, je praktickejšie bok 
výsuvu vyriešiť iba s relingom alebo so 
sklenenou bočnicou.

• Pozor na sypké potraviny (múka, ryža) 
– v prípade, že máte drôtenú skriňu, 
zaistite, aby sa vám nemohli rozsypať po 
celej skrini.

Rady pri riešení potravinovej skrine:
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NOVINKA

Trendové kuchyne majú často skrinky až 
ku stropu, čím sa využíva úložný priestor na 
maximum. Vďaka šikovnému riešeniu Space 
Step sa pohodlne dostanete vyššie, a navyše 
môžete do schodíka ukladať menej používané 
kuchynské predmety. 

389311 | Z95.4600 súprava Space Step 460 mm, 
Orion sivá

389312 | Z95Q1040A priečny nosník k súprave Space 
Step Orion sivá

NOVINKA

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

Značka Kesseböhmer sa zameriava na výrobu 
vnútorných mechanizmov pre kuchynský 
nábytok, napríklad výsuvných systémov pre 
potravinové skrine. Vďaka vysunutiu pred skrin-
ku sú uložené potraviny výborne dostupné 
(ilustračné foto).

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

NOVINKA

K výraznej štruktúre dreva sa hodia trendové 
úchytky v tmavej farbe.

401562 | TULIP Úchytka Wake 160 nikel tmavý matný
406536 | DTDL SMart M020 Empire MANHATTAN 

3 050/2 070/19,8
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NOVINKA

StrongMax kovanie pre zásuvky s celoskle-
nenou bočnicou je presne to, čo potrebujete 
pre prehľad a jednoduché hľadanie medzi 
vecami uloženými v potravinovej skrini 
(ilustračné foto).

400389 | StrongMax 185/500 mm čierny so 
sklenenými bočnicami

401954 | StrongMax držiaky skleneného čela 
vnútorné zásuvky 185 čierne

403175 | StrongMax čelné sklo pre vnútornú 
zásuvku 185 mm, šírka 900 mm

396273 | Výsuvy – označovacia šablóna pre výsuvy 
nehrdzavejúca oceľ

Výsuvná potravinová skriňa je veľmi vhod-
ná v kuchyniach, kde na uloženie potravín 
nezostáva veľa miesta. Výsuvy sú využiteľné 
v skrinkách šírok od 150 do 600 mm, ale op-
timálne sú od 150 do 300 mm. Nad tento roz-
mer sú už lepšie samostatné zásuvky. 

374270 | KES 054384 
Dispensarám 1 800 – 2 200 antracit

402288 | KES 084235 
Dispensavýsuv 100 kg antracit

315027 | KES 232216 Dispensa 
držiak čela 300 antracit

379700 | KES 260118 Dispensa 
Arena STYLE 300 antracit (6x)

395651 | Tandem II Arena pure 600/1 700 
antracit
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Miesto, kde sú uložené potraviny, by malo 
byť vetrané. Potravinovú skriňu je preto 
vhodné doplniť vetracou mriežkou. Vybrať si 
je možné z mnohých veľkostí a farieb. 

313691 | Vetracia mriežka 80/500 mm imitácia 
nehrdzavejúcej ocele

Ťažká a vysoká potravinová skriňa potrebuje 
pevnú základňu. Tú vytvoríte pomocou rekti-
fikačných nôh StrongBig, ktoré majú širokú 
podstavu a dostatočnú nosnosť.  

146993 | Big rektifikačná noha 100 mm
146997 | Big príchyt sokla na skrutku

Systém Folding Concepta umožňuje zakryť kuchynskú linku krídlami, ktoré sú po otvorení 
schované v puzdre. Tým neprekážajú pri pohybe okolo nábytku. Ľahkým pohybom krídla vy-
suniete a rozložením vznikne celistvá plocha. Toto kovanie je možné inštalovať aj tak, aby bola 
zakrytá iba horná časť s pracovnou doskou. Spodné skrinky sú stále dostupné.

352494 | Folding Concepta 25 1851-2 600 mm strieborná pravá
396069 | DTDL H3330 ST36 Dub Anthor prírodný 2 800/2 070/18,6
307978 | DTDL U960 ST9 Onyxovo sivá 2 800/2 070/18
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Rohové skrinky
Ako vyriešiť priestor rohovej skrinky v kuchyni, je otázka, na ktorú výrobcovia 
zodpovedajú rôzne . Každé riešenie má svoje výhody aj nevýhody, preto jasná 
odpoveď, ktoré riešenie je najlepšie, neexistuje . Každému užívateľovi vyhovuje niečo 
iné, každý má iné potreby aj finančné možnosti . 

NOVINKA

Vybrať si z nepreberného množstva druhov kovania pre 
zásuvky nie je ľahké. Počuli ste o Hettich a ich AvanTechu 
YOU? Ak si ho vyberiete, ľutovať rozhodne nebudete.

396805 | AvanTech You súprava bočníc 187/500 antracit
397785 | Actro You celovýsuv 500 40 kg SiSy L
397786 | Actro You celovýsuv 500 40 kg SiSy P
397934 | OrgaStore 810/830 deliaci profil 120/2000 antracit
397937 | OrgaStore 810/830 držiak deliaceho profilu antracit
397939 | OrgaStore 810/830 deliaci prvok antracit
342339 | Acrylic Gloss 6299 AG/BS Cobalt Grey 2 800/1 300/18,3
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Prvá možnosť, ktorú vám predstavujeme, sú zásuvky 
otvárajúce sa krížom cez seba . Rohová skrinka môže 
mať od 4 do 12 zásuviek . Zákazník si môže určiť ich 
šírku . Možno do nich ukladať ako drobné, tak aj veľké 
predmety . Všetko je dostupné . Do voľného priesto-
ru medzi zásuvkami sa potom dajú zapustiť rôzni 
pomocníci .

Výsuvy, ktoré sa otvárajú 
krížom cez seba

Riešenie umožňuje použiť akýkoľvek výsuv alebo systém zá-
suviek Strong, Blum, Hettich. Napríklad StrongMax, StrongBox, 
StrongRide, Tandembox Antaro, Legrabox, AvanTech, ArciTech, 
InnoTech Atira a ďalšie. Vďaka tomu sa dá použiť štandardné 
vybavenie a delenie vnútorného priestoru. Na rozhodnutie majú 
vplyv iba užívateľove finančné možnosti. Štandardná konštruk-
cia korpusov nevyžaduje žiadne špeciálne úpravy. Šírku a výšku 
zásuviek možno voliť podľa priania zákazníka. Do nevyužitého 
rohu možno zapustiť odpadkový kôš Franke, prípadne jeden 
z modelov zápustných zásuviek Legrand, Bachmann alebo 
modely Versa. Špeciálnym riešením môže byť využitie rohu ako 
výsuvnej skrinky, a to použitím výsuvnej nohy Hettich LegaDrive. 

Výhody:

 Od 4 do 12 zásuviek

 Výsuvy môžu byť ľubovoľne široké

 Možnosť uložiť drobné aj veľké predmety

 Prehľad a dostupnosť

 Pre výrobcov je to bežná konštrukcia

Nevýhody:

 Hroziaca kolízia 
zásuviek navzájom

 Hroziaca kolízia 
zásuvky a úchytky

35937 | TULIP úchytka Hrazda 224/264 nikel brúsený
402380 | TULIP knop Hrazda nikel brúsený
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Netradičné riešenie ponúka značka Blum pod názvom 
Space Corner . Výsuvy sú umiestnené priamo v rohu 
a každý je osadený dvoma čelami . V tomto systéme 
môže mať užívateľ tri až šesť výsuvov pod sebou, ktoré 
umožňujú uloženie drobných aj veľkých predmetov . 
„Hluchý" priestor na stranách opäť môžete využiť na 
zapustenie odpadového koša alebo elektrickej zásuvky .

Rohové výsuvy Space Corner

Tento typ kovania žiadna iná firma neponúka. Kompletný sor-
timent nájdete v katalógu Kovanie 2020 v kapitole 2. Vybrať si 
môžete z dvoch dĺžok bočníc — 600 a 650 mm, v bielej a sivej 
farbe a v dvoch výškach: „M“ a „D“. Kovanie možno použiť pre 
rohový korpus s dĺžkou zadnej steny 800–1200 mm. Do týchto 
zásuviek sa hodí niektorý z ponúkaných príborníkov a rozde-
ľovačov. Konštrukcia korpusu vyžaduje špeciálnu úpravu, aby 
bolo možné zásuvky namontovať. Rovnako tak aj dno zásuvky 
je tvarom prispôsobené tvaru korpusu.

Výhody:

 Od 3 do 6 výsuvov na výšku 
spodných skriniek

 Možnosť uložiť drobné aj veľké 
predmety

 Nehrozí kolízia zásuviek

Nevýhody:

 Veľkosť zásuviek je čiastočne 
obmedzená

 Náročnejšia konštrukcia 
korpusu a montáž

Do nízkej zásuvky sa hodia príbory, nože, varešky a ďalšie malé 
pomôcky na prípravu jedla. Nižšie uvedený zoznam kódov je 
nutné doplniť bočnicami a výsuvmi Antaro. 

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

Vysoká zásuvka pohodlne obsiahne hrnce, misy, najrôznejšie 
krabičky a ďalšie veľké pomôcky. Nižšie uvedený zoznam kódov 
je nutné doplniť bočnicami a výsuvmi Antaro. 

260800 | Antaro D 650 mm/65 kg, biely, Space Corner Syncromotion
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157544  | TULIP úchytka Ida 128 nikel matný + 
skrutky

Opustíme svet zásuviek a pre-
sunieme sa k policovým rie-
šeniam pod značkami Strong, 
Kesseböhmer a Vibo . Môžeme 
ich rozdeliť na dva základné typy: 
výsuvné police a otočné karusely . 
Oba modely pomerne dobre vyu-
žívajú priestor kuchynského kúta . 
Výsuvné police umožňujú, vďaka 
možnosti vytiahnuť ich zo skrinky 
ako zásuvky, výbornú dostupnosť 
uložených vecí a pre výrobcov je 
veľkou výhodou ich jednoduchá 
montáž .

Výsuvné rohové police a karusely

Najznámejším zástupcom výsuv-
ných políc je systém LeMans firmy 
Kesseböhmer, ktorá prišla s týmto 
riešením medzi prvými. Vhodný je 
tiež výrobok talianskej firmy Vibo a za 
zmienku stojí cenovo výhodná verzia 
v módnej antracitovej farbe u značky 
Strong. Ako zástupcu otočných políc 
(karuselov) je potrebné uviesť Revo 90. 
Dvierka sú pevne spojené s mechaniz-
mom a pri používaní sa otáčajú s ním. 
Pre užívateľov to potom znamená 
lepší prístup do skrinky pri hľadaní. 
Všeobecne karusel tiež dokážete 
lepšie prispôsobiť tvaru kuchynského 
kúta, kde skrinka je buď rovná, v tvare 
L s lomenými alebo v tvare L so skose-
ným dvierkami.

Výhody:

 Dostupnosť uložených predmetov

 Ľahká a rýchla montáž

 Dostatok úložného priestoru

Nevýhody:

 Iba dve police nad sebou

 Riziko vypadnutia predmetov 
pri otváraní mechanizmu

Zaujímavým zástupcom otočných políc 
(karuselov) je REVO 90 od Kesseböhmeru. 
Dvierka skrinky sú umiestnené na mecha-
nizme a otáčajú sa spoločne s ním. Výrazne 
to uľahčuje prístup. Iba je potrebné dať 
pozor pri plánovaní na konštrukciu korpusu, 
dno musí byť znížené.

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

Výsuvné police umožnia uložiť veľké 
množstvo vecí (misy, hrnce, panvice, väčšie 
formy) a vďaka tomu, že sa plne vysunú 
pred skrinku, sú tieto predmety aj výborne 
dostupné. Na fotografii model LeMans 
Pure – inovatívne riešenie s plnými bokmi 
v módnej antracitovej farbe.

315036 | LeMans II tyč + bočné uchytenie antracit
392977 | LeMans Arena Pure 600 mm antracit ľavý
315037 | LeMans II tlmič „L“ antracit
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Tieto mechanizmy sa skladajú z nosného rámu a vnú-
torných a vonkajších políc . Ťahaním za dvierka skrinky 
sa vysúva časť mechanizmu von a druhá sa posúva 
do priestoru za dvierka . To umožňuje pomerne dobrú 
dostupnosť uložených predmetov . Aj v prípade tohto 
mechanizmu máme na mysli len väčšie predmety . Na 
nosnom ráme sú väčšinou zavesené štyri police . Jeden 
z variantov firmy VIBO ponúka možnosť samostatne 
vysunúť vnútorné police pred korpus .

Výsuvné rohové mechanizmy

Z ponuky Démosu môžeme odporučiť mechanizmus Strong, 
kde je možné obe časti (prednú aj zadnú) vysunúť pred 
skrinku, a tým zlepšiť dostupnosť uložených vecí. Police sú 
aj pri tejto možnosť pomerne veľké. Mechanizmus od firmy 
Kesseböhmer sa pýši krásnym dizajnom a výborne prepra-
covaným, jednoduchým spôsobom nastavenia. Zaujímavou 
minimalistickou verziou je kôš Easy od firmy Vibo. Dvierka 
sú upevnené na skrinke klasickými závesmi, vonkajšie koše 
sú upevnené na nich a vnútorné sa dajú kompletne vytiahnuť 
pred skrinku. Mechanizmus je tak zbavený nutnosti niesť 
váhu dvierok.

Výhody:

 Dostupnosť uložených predmetov

 Rýchlejšie otvorenie vďaka spojeniu 
s dvierkami

Nevýhody:

 Pomerne malé police

 Mechanizmus je pri otváraní 
a zatváraní hlučnejší

 Pomerne veľká strata 
priestoru v korpuse

 Zložitejšia montáž a nastavenie

Model Magic Corner patrí k tomu najlepšiemu, čo sa dá 
na trhu s týmito mechanizmami objaviť. Na fotografiách 
s policami Arena style v antracitovej farbe a chróme. 
Tichý s tlmeným zatvorením.

135868 | Mechanizmus MagicCorner 900–1 000 mm ľavý
315008 | Magic Corner Arena STYLE antracit

135868 | Mechanizmus MagicCorner 900 – 1 000 mm ľavý
135869 | Magic Corner Arena STYLE chróm
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V tomto prípade hovoríme o najjed-
noduchšom a zároveň najlacnejšom 
spôsobe využitia rohovej skrinky . 
V dnešnej dobe sofistikovaných 
riešení čoraz viac užívateľov od tohto 
konceptu ustupuje . Prečo? Zložitá 
dostupnosť uložených predmetov 
a veľká neprehľadnosť .

Pevná polica

Pevná polica ako jediná zo všetkých 
spôsobov na 100 % využíva celý rohový 
priestor. Získavate tak veľký úložný priestor, 
ktorý je však veľmi zle dostupný a málo 
prehľadný.

Zvlášť v policových rohových skrinkách je 
problémom málo svetla, zvážte osvetle-
nie – kúsok LED pásiku a dverový spínač 
zaistí osvetlenie pri otvorení dvierok.

Výhody:

 Využitie priestoru na 100 %

 Nízka cena

 Jednoduchá montáž

Nevýhody:

 Neprehľadnosť a veľmi zlá do-
stupnosť uložených predmetov

V prípade, že nie je k dispozícii 
transformátor, je ešte nutné pridať 
napájanie:

284616 | Transformátor 18 W (možno naň 
potom pripojiť viac svetiel)

285093 | Rozvádzač MINI (doň zapojíme 
dverový senzor)

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

MANHATTAN 3 050/2 070/19,6

Profil napr.:

215825 | LED profil Slim 1 m
215847 | Krytka profilu Slim 1 m
215852 | Koncovky profilu Slim
230862 | Spony na uchytenie

Príklad zostavy, pripojené k transformátoru zabezpečujúcemu 
osvetlenie kuchyne.

405916 | STRONG dverový senzor alu 12/24 V 48/96 W 4 A čierny, konektory Mini
285094 | TM-pripojovací kábel 1,8 m Mini konektor
284555 | STRONG LED pásik 6 W/m 24 V biela neutrálna 
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Elektrifikácia
Kuchynská linka je špecifický kus nábytku, kde hrajú rozvody elektriny 
jednu z hlavných úloh . Všetko je potrebné premyslieť do detailov už pred 
montážou, aby všetky spotrebiče a elektrické zásuvky fungovali .

Dnešná doba vyžaduje nespočetné množstvo 
prípojných miest dodávajúcich elektrickú energiu. 
Ide o samotnú prevádzku rôznych spotrebičov alebo 
o dobíjanie telefónov, tabletov atď. Možností, ako 
obohatiť kuchynskú linku, a nielen ju, dômyselnými 
riešeniami spĺňajúcimi tieto požiadavky, je nespočetne 
veľa. Ponúkajú sa rôzne sofistikované riešenia, ako sú 

malé nenápadné nabíjačky so vstupom USB. Pre ná-
ročnejších užívateľov sú k dispozícii skryté bezdrôtové 
nabíjačky, ktoré neznalé oko nenájde. Pre používanie 
kuchynských spotrebičov sú najpoužívanejšími po-
mocníkmi vysúvacie zásuvky, ktoré sú nenápadným, 
a napriek tomu hodnotným pomocníkom tam, kde je 
elektrická energia potrebná.
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Nízka verzia výsuvnej zásuvky môže byť 
netypicky použitá aj v dne horných skri-
niek. V prípade potreby ju potom možno 
kedykoľvek vytiahnuť smerom nadol. 
Medzi skrinkami potom bude čistý priestor 
bez zásuviek. 

245796 | BACHMANN Elevator home 928.007, 
2x elektrická zásuvka

Praktický pomocník v kuchynskom ostrovčeku 
rozširuje možnosti jeho využitia a umocňuje 
jeho praktickosť - jednoduchým stlačením 
a povytiahnutím je k dispozícii 3x zásuvka 
230 V a 2x nabíjací USB vstup. 

403260 | STRONG Elektrická zásuvka vyťahovacia, 
3x 230 V, 2x USB 5 V, čierna

Výsuvný systém zásuviek s LED podsviete-
ním v modrej farbe. Systém je vybavený 3 el. 
zásuvkami (FR verzia s kolíkom) a USB power 
systémom určeným na nabíjanie (napr. mo-
bilný telefón). Systém Versa Lux má ochranu 
IP 54 a spĺňa tie najnáročnejšie kritériá pre 
umiestnenie v priestoroch so zvýšeným rizikom 
styku s vodou. 

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

308076 | BACHMANN Diel 926.003 zásuvková jednotka Pix
308077 | BACHMANN Diel 926.010 užívateľský modul Pix
308080 | BACHMANN Diel 926.200 súprava farebných krúžkov Pix
335373 | BACHMANN Diel 917.224 keystone usb nabíjačka USB 5 V/2 A

Versa Hit Dual disponuje ochranou IP 54, 
a je tak vhodný do miest, ktoré sú v blízkosti 
zdroja vody.

311931  | VersaHit 2x 230 V, brúsený hliník

245795 | BACHMANN Twist 931.002, 2x elektrická 
zásuvka nehrdzavejúca oceľ

Praktickosť a možnosť individualizácie – to sú požiadavky dnešnej doby. Aj takéto možnosti sa 
ponúkajú. Ako bude vyzerať finálna podoba zásuvky, je úplne na konkrétnom užívateľovi.
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397998 | Bezdrôtová nabíjačka pod dosku Qi1001V3

Po ruke často máme telefón, tablet alebo 
notebook, kde hľadáme recepty a zaujímavé 
varianty úprav našich obľúbených jedál. Preto 
často potrebujeme tiež nabíjačku, ktorá by 
mala byť aj v kuchyni k dispozícii.

389604 | VersaPick, 2x USB, štvorec, biely mat RAL 
9003, zamak

389598 | VersaPick, 2x USB, okrúhly, cínová, zamak
389621 | VersaPick, 2x USB, ovál, čierny mat, zamak
389609 | VersaPick, 2x USB, obdĺžnik, nehrdzavejúca 

oceľ, zamak

NOVINKA

401713 | STRONG USB nabíjačka, 
2x nabíjacie výstupy, biela

401714 | STRONG USB nabíjačka, 
2x nabíjacie výstupy, čierna

401715 | STRONG USB nabíjačka, 
2x nabíjacie výstupy, strieborná

NOVINKA

401716 | STRONG USB nabíjačka, 2x nabíjacie 
výstupy, priemer 35 mm, biela

401717 | STRONG USB nabíjačka, 2x nabíjacie 
výstupy, priemer 35 mm, čierna

401718 | STRONG USB nabíjačka, 2x nabíjacie 
výstupy, priemer 35 mm, strieborná
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Svietidlá 
Denné aj umelé osvetlenie je nevyhnutnou súčasťou kuchyne . Dobre premyslite 
nielen samotné rozvody a rozmiestnenie svietidiel, ale aj farbu svetla, vhodný 
vypínač a ďalšie detaily, ktoré zvýšia každodenný komfort .

Pre osvetlenie pracovnej plochy je ideálne umiestnenie LED pá-
sikov pod hornými skrinkami, napr. profily Ormio, Groove, Begtin. 
Svetlo smeruje priamo na pracovnú plochu a pritom neoslňuje. 
Ako alternatívu môžeme využiť rohový profil pri stene, ale umiest-
nenie blízko prednej hrany je vhodnejšie. Ovládanie je bezdoty-
kové, aby sa svetlá dali ovládať aj so zašpinenými rukami. Senzor 
umožňuje samozrejme aj nastavenie intenzity osvetlenia.

244329 | LED profil Corner strieborný 3 m
233554 | Krytka profilu mliečna 3 m

NOVINKA

405917  | Bezdotykový senzor biely s možnosťou stmievania
285094 | Pripojovací kábel k LED pásiku (prepojíme so senzorom)
284561 | LED pásik 12 W/m, 24 V neutrálna biela (výkonný pásik 

pre kvalitné osvetlenie)
284623 | Transformátor 60 W (nutné umiestniť tak, aby bol odvetraný)
285093 | Rozvádzač MINI (doň zapojíme bezdotykový senzor), možno 

pripojiť aj ďalší okruh, je ale nutné rešpektovať maximálne celkové 
zaťaženie.
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Doplňte nábytok dekoratívnym osvetlením. 
Napr. svietiaca linka pomocou profilu HI8 
spolu s LED pásikom vytvorí zaujímavý a pri-
tom funkčný dizajnový prvok.

Ovládanie pomocou skrytého kapacitného 
vypínača – dizajn nenarušuje žiadny viditeľ-
ný prvok, dotykom na plochu nad umiestne-
ným vypínačom ovládame okrem zapínania 
aj intenzitu osvetlenia.

NOVINKA

405260 | LED profil HI8 strieborný 3 m
405263 | Krytka profilu mliečna 3 m
405198 | Podpovrchový vypínač s možnosťou 

stmievania
285094 | Pripojovací kábel k LED pásiku (prepojíme 

so senzorom)
231392 | LED pásik 9,6 W/m, 12 V teplá biela 

(LED pásik so 120 čipmi na meter pre 
vytvorenie súvislej línie)

405181 | Transformátor 48 W/12 V (nutné umiestniť 
tak, aby bol odvetraný)

285093 | Rozvádzač MINI (doň zapojíme 
bezdotykový senzor), možno pripojiť aj 
ďalší okruh, je ale nutné rešpektovať 
maximálne celkové zaťaženie.

Na inštaláciu odporúčame využívať káble 
s konektormi, rozvádzačmi a pod., čo nielen 
uľahčuje montáž, ale umožňuje aj jednodu-
chú výmenu, upgrade a pod. Novinkou sú 
spojky umožňujúce spájanie bežných dvojli-
niek, odbočky z nich a následné pripojenie 
k LED pásikom. Jednoduchým stlačením 
dôjde k prerezaniu izolácie a zabezpečeniu 
vzájomného prepojenia, nie je nutné kábel 
odizolovať, skrutkovať a pod. Pre tvorbu zlo-
žitejšej kabeláže a pre následné pripojenie 
LED pásikov s dvojlinkami odporúčame:

347904 | Dvojlinka 2x 0,5 mm2

388189 | Rýchlospínač odbočovací
378297 | Rýchlospínač pre LED pásiky šírky 8 mm
388184 | Rýchlospínač pre LED pásiky šírky 10 mm

Myslite na zladenie s celkovým farebným vyznením interiéru. Pri 
teplých farbách bude kombinácia so studenou či neutrálnou farbou 
svetla vyznievať inak ako pri interiéri ladenom do studena. V ponuke 
máme väčšinou LED pásiky v troch odtieňoch bielej, napr. LED pásiky 
STRONG plus so zárukou 5 rokov, výkon 21,6 W/m zaistí kvalitné osvet-
lenie a súvislú líniu svetla. Ovládanie napr. podpovrchových vypínačom 
spínajúcim celú zostavu (230 V). Príklad zostavy so špičkovými paramet-
rami – CRI > 90, vysoká svietivosť a záruka 5 rokov, dĺžka 2 m:

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

NOVINKA

405215 | LED profil Insiba – hlbšie zapustenie zaistí čistú svietiacu líniu
405216 | Krytka profilu mliečna 
405218 | Koncovky k profilu
355854 | LED pásik STRONG plus 21,6 W/m, 24 V, svietivosť 2 000 lm/m,  

záruka 5 rokov
355857 | Transformátor STRONG plus 60 W, záruka 5 rokov
285094 | Pripojovací kábel k LED pásiku (medzi transformátorom a LED pásikom)

V prípade, že chceme spínať priamo zdroj, je k dispozícii systém od 
firmy Halemeier umožňujúci zopnutie až 500 W 230 V. K riadiacej 
jednotke je možné pripojiť až 3 senzory, a ovládať tak osvetlenie z viace-
rých miest. K dispozícii je viac typov senzorov, napr. dverový, pohybový, 
dotykový. Je možné dokúpiť aj ďalšie vypínače a ovládať jednotku 
z viacerých miest. K riadiacej jednotke môžu byť pripojené až 3 senzory 
a vypínače iba zhodného typu. Na výstup riadiacej jednotky je možné 
zapojiť ľubovoľný napájací transformátor až do príkonu 500 W. Príklad 
zostavy so spínaním napätia 230 V:

353614 | Riadiaca jednotka 230 V (max. zaťaženie 500 W) napríklad  
(možno použiť aj iné typy senzorov) 

353610 | Bezdotykový vypínač (možno použiť aj ako dverový vypínač)
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Kuchyňa je 
centrum domova
Kuchyňa patrí medzi základné 
vybavenie bytu či domu . 
Dokážete si snáď predstaviť 
bývanie bez tejto časti? 
Aj malé byty či garsónky 
obsahujú síce neveľkú, ale plne 
funkčnú kuchyňu . 

Či ide o vyššie spomínané garsónky alebo veľké 
rodinné domy, prepájajú sa kuchyne s ďalšími obytnými 
časťami. Niekedy je to len spojenie s jedálňou, inokedy 
prepojenie ešte s obývacím priestorom. Toto riešenie je 
už mnoho rokov používané a osvedčené, a rozhodne 
nemožno hovoriť o výstrelku či trende posledného roku. 
Má však niekoľko zákonitostí, ktoré je potrebné pre 
správne využitie a zladenie priestoru dodržiavať.
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Kuchyňa je 
centrum domova

Pravidlá 
a odporúčania:

1. Navrhujte otvorený 
priestor ako celok

Nikdy nenavrhujte iba časť miestnosti 
(napr. len kuchynskú linku). Vždy pridaj-
te adekvátne veľký jedálenský stôl so 
stoličkami alebo lavicou, pohovku a ďal-
ší nábytok. Tak zistíte, čo sa do priestoru 
naozaj vojde. Možno vás prekvapí, že 
váš vytúžený ostrovček bude treba 
zmenšiť, aby ste mohli mať dostatočne 
veľký jedálenský stôl a pohodlnú pohov-
ku pre všetkých členov domácnosti.

2. Začnite podlahou
V ideálnom prípade dajte do celého 
otvoreného priestoru jeden typ podla-
hovej krytiny, ktorá je odolná a dobre 
sa udržuje v čistote. Minimalizujete tak 
všetky nepraktické prechodové lišty. 
Toto riešenie navyše opticky priestor 
zväčší a zjednotí, čo je vo väčšine 
prípadov vyžadované. 
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4. Opakujte detaily
Veľmi dobre funguje opakovanie 
nábytkových detailov. Môže ísť o kon-
trastnú hranu na nábytku alebo vnútorný 
materiál niky, typ úchytiek, viditeľný spoj 
či kombináciu hrúbok materiálu. Stačí 
jeden až dva tieto detaily zopakovať 
v kuchyni a obývacom priestore a efekt 
máte zaručený. Spýtajte sa na možnosti 
detailov svojho stolára, iste rád predve-
die svoj um.

3. Kombinujte materiály
Použite rovnaký materiál na nábytok do 
jedálne a obývacej časti aj na kuchynskú 
linku, čím priestor úžasne zjednotíte. Nie 
je potrebné použiť iba jeden dekor alebo 
farbu, vhodné je materiály rafinovane 
kombinovať. Materiál použitý na linke 
v menšej miere možno viac aplikovať na 
obývaciu stenu, jeden z konferenčných 
stolíkov môže byť z rovnakého dekoru 
ako jedálenský stôl a pod. Vyvarujte 
sa veľkého množstva dekorov (vrátane 
podlahy, okien, parapetov, tapiet) v jed-
nom priestore. Radšej voľte jeden výraz-
ný a ostatné v neutrálnejšom vzhľade.
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5. Vyťažte z priestoru viac
Aby ste získali z veľkej otvorenej 
miestnosti maximum, zvoľte si nábytok 
vyrobený na zákazku. V tomto prípade 
nie je nič atypické a netreba sa triafať 
do rozmeru sériovo vyrábaných skriniek 
a robiť kompromisy. Nábytok bude pres-
ne od steny k stene, od podlahy k stropu 
(čo je okrem iného veľkým trendom). 
Dekory možno kombinovať bez hraníc, 
rovnako tak voliť typ úchytiek, výšku 
a hĺbku pracovnej dosky, rozmer stola 
a ďalšie a ďalšie. 
Zákazková výroba ponúka viac –  
zákazková výroba je moja voľba!

NOVINKA

Atraktívnou novinkou na trhu sú úchytky 
v povrchovej úprave silk touch od značky 
Marella Design. Je to ideálna voľba v kom-
binácii s doskami v hlbokom mate Egger 
PerfectSense. 

405051 | Marella úchytka Tonda 320 sivá silk 
touch

NOVINKA

V ponuke máme aj také neštandardné 
farby, ako je modrá a iné.

405052 | Úchytka Tonda 160 modrá silk touch
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Zvládnutie detailu tvorí dokonalý celok
Ak hovoríme o prepájaní interiéru pomocou materiálu použitého na výrobu nábytku, 
podlahovej krytiny a farieb na stenách, nesmieme zabúdať ani na detaily, akými sú 
okrasné aj funkčné doplnky . Príkladom môžu byť nábytkové nohy . Jedálenský stôl, 
konferenčný stolík, skrinka . Jedinečné kusy, a predsa spoločne prepojené .
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NOVINKA

402988 | MILADESIGN skosená dizajnová stolová 
noha ET N72110 čierna 720 mm

402992 | MILADESIGN skosená dizajnová stolová 
noha ET N42080 čierna 420 mm

406849 | MILADESIGN skosená nábytková nožička 
Etéro ET N13050 čierna (RAL9005)

NOVINKA

318050 | STRONG nábytková nožička drôtená NNK 
004, 175 mm, čierna matná

318051 | STRONG stolová noha drôtená 420 mm, 
čierna matná

318052 |  STRONG stolová noha drôtená 710 mm, 
čierna matná

NOVINKA

318053 | STRONG nábytková nožička drôtená NNK 
004, 175 mm, chróm

318054 | STRONG stolová noha drôtená 420 mm, 
chróm

318055 | STRONG stolová noha drôtená 3D10 710 
mm, chróm

NOVINKA

402996 | MILADESIGN skosená dizajnová stolová 
noha ET N72026 čierna 720 mm

403001 | MILADESIGN skosená dizajnová stolová 
noha ET N42026 čierna 420 mm

406855 | MILADESIGN skosená nábytková nožička 
Etéro ET N13026 čierna (RAL9005)

390801 | K-STRONG Barnio súprava Simple 3 m 
s tlmením, 30–40 mm
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Lesk & mat
Rovnako ako nenájdete jedno univerzálne najlepšie riešenie rohových skriniek, nedá 
sa presne odpovedať, či sú lepšie lesklé, alebo matné povrchy . Vysoký lesk bol 
veľkým hitom pred viac ako päť rokmi . Potom nastúpil do popredia super mat, ktorý 
mnoho výrobcov zaradilo do svojej ponuky . 

Každý z týchto povrchov má svoje výhody a nevýhody . Treba ich hodnotiť na základe 
konkrétneho odtieňa dosky, veľkosti plochy, miesta použitia a tiež, či ide o unifarbu 
(jednotne farebnú plochu) alebo o dekor . Pri super matoch je navyše potrebné 
prihliadnuť na špeciálne povrchy, ktoré zabraňujú zanechávaniu odtlačkov prstov .

Vysoký lesk na čelných plochách nábyt-
ku opticky zväčšuje priestor miestnosti. 
Odtlačky prstov sú však na ňom oveľa 
viditeľnejšie. Zabránite im použitím 
upevňovacích profilov. 

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

Upevňovacie profily:
404389 | TULIP Gola dvierkový J profil 4,1 m čierny matný
404404 | TULIP Gola zásuvkový C profil 4,1 m čierny matný

Tip dizajnérky: 
Kombinujte obidva povrchy 
v jednej väčšej ploche – napr. 
na dverách vstavané skrine. 
Pri tmavých odtieňoch docie-
lite veľmi zaujímavý efekt.
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Takmer dokonalá imitácia skla – Rehau 
Rauvisio Crystal. Na rozdiel od skla môže 
tento materiál spracovať každý. Ľahko sa 
reže, začisťuje, je ľahký a ľahko sa lepí. Hodí 
sa na výrobu dvierok, zásten (okrem miesta 
za sporákom/varnou doskou). 

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

Je inovatívny, exkluzívny, ľahko monto-
vateľný a použiteľný. Rolety Climber sú 
dodávané v rovnakom povrchu a zostavené 
v kompletnej skrinke. Otvárajú sa samy 
pomocou elektromotora.

230759 | KES Climber biela/biela, 1 000/910 mm
202821 | TULIP Úchytka Ramara 796 imitácia 

nehrdzavejúcej ocele

396058 | PerfectSense MDF U732 PM/ST9 
Prachovo sivá 2 800/2 070/18

165365 | HETTICH 9113300 Úchytka ROVIGO 
239/224 mm imitácia nehrdzavejúcej 
ocele

Matný povrch je na pohľad hrejivejší než 
lesk a nábytok z neho vyrobený sa zdá 
mäkší a príjemnejší na dotyk.
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Efektne a rafinovane: 
Obklad za pracovnou 
doskou
Plocha za pracovnou doskou býva často ignorovaná a zákazníci ju vyriešia počas 
minúty voľbou skôr obľúbenej keramiky alebo materiálom totožným ako na 
pracovnej doske . A to je naozaj škoda! Tento priestor, vo väčšine prípadov dlhá 
celistvá plocha, ponúka mnoho zaujímavých variantov . 

2. Odolnosť
Pretože je obklad umiestnený aj za varnou 
doskou, musí byť nielen odolný pri drhnutí 
a čistení po varení, ale tiež odolný voči vysokým 
teplotám. To platí dvojnásobne, keď máte plyno-
vú varnú dosku. 

1. Ľahká údržba
Toto miesto patrí v kuchyni medzi najexpo-
novanejšie a najčastejšie ušpinené, preto je 
jednoduchá údržba pri výbere bodom číslo 
jedna. Voľte radšej bezškárové, hladké povrchy, 
ktoré možno ľahko vyčistiť, a určite sa vyhnite 
pórovitým materiálom.

Pre ich voľbu platia tri základné pravidlá:
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Efektne a rafinovane: 
Obklad za pracovnou 
doskou

3. Hygienická nezávadnosť
Vyvarujte sa materiálov, ktoré nie sú určené na 
kuchynské linky. Neexperimentujte s podlahovými 
krytinami, klasickými tapetami ani inými netradič-
nými materiálmi.

Ak však chcete experimentovať s dekormi, mo-
tívmi a vzormi, je obkladová doska to pravé. Na 
túto plochu možno použiť odolné lamináty alebo 
kalené sklo, na ktoré možno aplikovať digitálnu 
tlač. Táto dnes už jednoduchá technológia ponú-
ka nekonečný výber motívov. Rozhodne nemu-
síte uplatniť klasické fotografie, použiť možno 
rôzne grafiky, koláže a individuálne zvolené vzory 
v akejkoľvek farbe a mierke. Tento motív je možné 
aplikovať ďalej v interiéri napríklad na tapetu, záves 
či dekoratívne vankúšiky. Tým sa interiér veľmi 
rafinovane prepojí a vy budete mať vlastný originál.

Kto nie je taký odvážny a túži po niečom jemnej-
šom, môže siahnuť po kovolamináte. Ide o veľmi 
odolné a esteticky zaujímavé materiály, ktoré sú 
za pracovnou doskou vďaka svojim vlastnostiam 
ideálne. Na trhu sú na výber rôzne medené, strie-
borné, antracitové a teraz aj veľmi trendové zlaté 
povrchy, ktoré pozdvihnú klasickú linku o niekoľ-
ko stupienkov vyššie.

V prípade, že máte v kuchyni málo miesta, 
možno pracovnú dosku pretiahnuť a priestor 
využiť na odkladanie drobných pomôcok. 
Tie je možné následne schovať za posuvné 
dvere, napríklad presklené, a vnútornú časť 
presvietiť pomocou LED pásikov. Výsledok 
bude nielen praktický, ale aj veľmi efektný.

Iste je potrebné spomenúť, že obklad často 
slúži na umiestnenie elektrických zásuviek. 
Ak ste sa však rozhodli pre výrazný, digitálne 
tlačený motív alebo oči priťahujúci kovolami-
nát, použite radšej výsuvné zásuvky, ktoré by 
inak efekt dosky úplne devalvovali. Zásuvky 
je možné integrovať do dna horných skriniek, 
do boku vysokých skríň či do pracovnej 
dosky. Možno vám ešte napadne použiť 
závesný systém. Než sa však rozhodnete, 
zvážte, či ho naozaj využijete a či ho chcete 
pravidelne čistiť. Možno prídete pri veľkých 
linkách k záveru, že je lepšie nechať zaujíma-
vú obkladovú plochu vyniknúť a pomôcky 
uschovať do skriniek. Pri malých kuchyniach 
je závesný systém naopak vítaným praktic-
kým detailom.

Posledná rada znie: „Obklad dajte vždy!“ 
Stenu za linkou nemožno bez obkladu 
udržiavať v čistote. A nezabudnite vyberať 
obklad v kontexte s ostatnými materiálmi. 

Priestor medzi pracovnou doskou a horný-
mi skrinkami môžete zvýrazniť zaujímavým 
dekorom. Pomocou digitálnej tlače možno 
aplikovať nepreberné množstvo vzorov, ktoré 
sa vytlačia na sklo alebo špeciálnu dosku 
T.board.

Spodné dvierka: 
Fóliované nábytkové dvierka Trachea T.classic, sivý 
Londýn mat

Zástena: 
Trachea T.BOARD: obkladová doska s potlačou motív 
9010 Trojuholníky

Digitálnou tlačou môžete ozvláštniť záste-
nu, ale aj kuchynské dvierka.

Zástena: Trachea Overface 8002 01 – SOPHISTIC 
– na objednávku
Dvierka: Trachea Overface 8002 02 – SOPHISTIC 
– na objednávku
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Pracovné dosky
Pracovná doska patrí medzi základné a nevyhnutné súčasti kuchyne . Kuchyňu 
môžete mať bez horných skriniek, bez potravinovej skrine, ale nie bez pracovnej 
dosky . Súčasne je to jedna z pohľadovo najvýraznejších častí, a preto je potrebné 
venovať jej výberu dosť času . Voľte však nielen s ohľadom na dekor – farbu, ale aj 
podľa typu materiálu a jeho hrúbky . 

Dvierka s potlačou: 
Trachea Overface 8005 01 – HISTORY

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

396060 | PerfectSense MDF U999 PM/ST9 Čierna 
2 800/2 070/18
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Zástena: 
Trachea Overface, Lesklý lak L0005 – krížiky

Pracovná doska:
318795 | KD-IN S60012 VE Smooth Concrete hnedý ČJ CGS 4 100/1 300/12

Prípojné miesto: 
245795 | BACHMANN Twist 931.002, 2x elektrická zásuvka nehrdzavejúca oceľ

Úchytkové profily sa v kuchyniach objavujú čoraz častejšie. 
Kuchynskej linke dodajú moderný a čistý vzhľad a prak-
tické ergonomické využitie. Ako je napríklad, najbližšie 
podobná úchytke na fotografii, úchytka:

202821 | TULIP Úchytka Ramara 796 imitácia nehrdzavejúcej ocele
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Výhody:

 Všetkými smermi odolný materiál 
(teplota, mechanické poškodenie, 
stálofarebnosť)

 Ľahká údržba 

 Vysoká mechanická odolnosť

 Možno inštalovať drez so spodnou 
montážou

Nevýhody:

 Materiál náročný na spracovanie

 Vysoká hmotnosť

 Pri priehybe môže prasknúť

Kompaktné dosky

NOVINKA

Pre spojenie kompaktných dosiek je k dispozícii ploché spojovacie kovanie. 
Škáru je vhodné utesniť lepidlom ColorJoint s aplikátorom.

398098 | Spojovacie kovanie pre kompaktné dosky hr. 12 a 16 mm

Pracovná doska z tzv. kompaktu klame telom. Pôsobí v kuchyni ľahko 
a jemne, až by ste sa báli na nej klepať rezne. Svojou pevnosťou sa 
však vyrovná doskám kamenným.

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

 Pri použití inverznej hrany 
maximalizuje pocit drevenej dosky 
(v prípade drevodekoru)

 Antibakteriálna povrchová úprava

 Ľahká údržba

 Dostatočne odolná proti 
mechanickému poškodeniu

 Verná napodobenina rôznych 
materiálov (drevo, kameň, kov...)

 Cenová dostupnosť

Nevýhody:

 V prípade prerazenia krycieho 
laminátu a kontaktu s vodou dôjde 
k napučaniu (táto skutočnosť nastane 
aj v prípade nevhodnej inštalácie 
krycej ABS hrany) 

 Drez je možné inštalovať len zhora

Pracovné dosky s rovnou hranou 

Ak plánujete kuchynský ostrovček, uvažujte o využití jednej z kvalít 
pracovných dosiek s rovnou hranou. Použitím inverznej hrany docielite 
totiž takmer dokonalý vzhľad dreva. 

279243 | Pracovná doska H1181 ST37 Dub Halifax tabakový ABS 4 100/920/38

Pre spomínaný takmer dokonalý pocit dreva kombinujte pracovnú dosku 
s čelnou hranou. Wow efekt je zaručený. 

311874 | ABSB H1181 RO (Q1181 RO) Dub Halifax tabakový – čelná hrana 43/1,5
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Postformingové pracovné dosky

Do kuchýň v industriálnom štýle sa dokonale hodí pracovná doska 
Egger Pínia Sealand imitujúca dosky „ovoňané“ morom. 

307807 | Pracovná doska H110 ST9 Pínia Sealand 4 100/600/38

NOVINKA

Škandinávsky dizajn ovládol aj slovenské domácnosti. 
Predstavujeme riešenie, ako taký štýl získať, a pritom byť nápaditý. 
Napríklad s charizmatickým K369PH Cloud Nebula od Kronospan.

339370 | Pracovná doska K369 PH Hmlovina cloud 4 100/600/38
399823 | Zástena K369 PH/K370 SM 4 100/640/10

Výhody:

 Ľahká údržba

 Antibakteriálna povrchová úprava 
(Egger)

 Dostatočne odolná proti 
mechanickému poškodeniu

 Verná napodobenina rôznych 
materiálov (drevo, kameň, kov...)

Nevýhody:

 V prípade prerazenia krycieho 
laminátu a kontaktu s vodou dôjde 
k napučaniu (táto skutočnosť 
nastane aj v prípade nevhodnej 
inštalácie krycej ABS hrany) 

 Drez je možné inštalovať len zhora
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Pracovná doska z umelého kameňa (Getacore)

Výhody:

 Jednoliata plocha bez škár

 Nižšia váha než skutočný kameň

 Tvrdosť, odolnosť a zároveň ľahká 
opraviteľnosť

 Možnosť akéhokoľvek tvaru

 Bezpórovitosť, nehrozí teda 
zatečenie vody do nosiča

 Jednoduchá údržba – nečis-
toty možno umyť len mydlom 
a hubkou

 Stálofarebnosť

Nevýhody:

 Vyššia cena

 Náročné na spracovanie 
(pre výrobcov)

 Pri dlhšom pôsobení vysokých 
teplôt kameň stratí svoj lesk

 Náchylnejší na poškodenie veľmi 
horúcou nádobou (zmatnenie) 
a mechanické (veľký náraz)

Samostatný plát pre ľubovoľné realizácie pracovných dosiek, 
stolov, kúpeľňových skriniek. Ostrejšie tvary, alebo obliny? 
Žiadny problém. 

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

Vďaka tvarovej flexibilite tohto materiálu nie je problémom vytvoriť za-
oblenie. Napríklad drez, ktorý je jednoliatou časťou pracovnej plochy. 
Základom je univerzálna forma, ktorá sa následne plátom prikryje. Ich 
ponuku nájdete v našom katalógu plošných materiálov.
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Drezy a batérie... 
aké si vybrať?

NOVINKA

404410  | GROHE 30269GN0 páková batéria ESSENCE L s perlátorom, kefovaný Cool Sunrise
393969  | GROHE 31574GN0 drez K700 spodná montáž s 1 sektorom Cool Sunrise

Drezov a batérií nájdete na trhu veľké množstvo. Neexistuje presný návod, ako si zvoliť ten ideálny drez. Aspektov, 
ktoré rozhodujú, je mnoho: umiestnenie v kuchyni, frekvencia používania, množstvo členov domácnosti a s tým 
spojené množstvo riadu, prítomnosť umývačky, veľkosť kuchyne, technické vlastnosti, farba, materiál, štýl kuchyne 
a finančné možnosti. Napriek tomu je tu pár univerzálnych odporúčaní, na ktoré by ste pri voľbe mali myslieť:

• Ak chceme farebne zladiť batériu a drez, musíme 
pri výbere drezu mať na pamäti, že nie všetky fareb-
né drezy majú v ponuke tiež batériu v danej farbe.

• Myslieť dopredu by sme mali aj na to, či chceme 
v dreze okrem otvoru na batériu tiež otvor na dávko-
vač saponátu či excentrické ovládanie. Do granitu 
alebo keramiky totiž dodatočne urobíte iný otvor, 
než je ten označený a predpripravený z výroby, veľmi 
ťažko a s rizikom prasknutia drezu.

• Náchylnejšie na údržbu môžu byť svetlé granitové 
drezy, ktoré sa môžu zafarbiť od farbiacich potravín, 
na tmavých zase môžu byť viditeľné svetlé škvrny 
od vodného kameňa.

• Sifón pre úsporu miesta vrátane odbočky na umý-
vačku je pri väčšine modelov už súčasťou drezu 
alebo ho možno dokúpiť samostatne, pokiaľ nie je 
súčasťou. Môže tiež zabezpečiť dostatok priestoru 
pre prípadné umiestnenie odpadkového koša.
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Štíhle mosadzné telo a nezameniteľné 
krížové rukoväte. Vysoký otočný výpust 
batérie poskytne dostatok priestoru na 
naplnenie aj tých najvyšších hrncov. 
Dostupná v troch povrchových úpravách 
– chrómovej, SuperSteel a kefovanej 
Hard Graphite.

420514 | GROHE batéria kuchynská ATRIO 
kefovaný Hard Graphite 30365AL0

421721 | Kompozitný kuchynský drez 
s 1 sektorom 31 654 AP0 K700 
pre hĺbkovú inštaláciu

Výhody:

 Ušľachtilá nehrdzavejúca oceľ 
najvyššej kvality

 Hladký a bezpórovitý povrch

 Vynikajúce hygienické vlastnosti

 Nemá žiadny vplyv na vôňu ani 
chuť potravín

 Odolná voči bežným kyselinám

 Odolná voči teplotám až do 300 °C

Nevýhody:

 Jednoduchšie a viditeľnejšie 
poškriabanie

 Nutnosť leštenia

Výhody:

 Špeciálny materiál (drvená žula, 
živica, farbivo)

 Pestrá farebná škála

 Ľahká údržba

 Chemická a mechanicky vysoká 
odolnosť

 Mimoriadna pevnosť

 Stálofarebné, odolné voči vysokým 
teplotám do 280 °C

 Perfektné zladenie s kuchynskými 
batériami

Nevýhody:

 Možnosť vzniku „kovových stôp“

 Jemne pórovitý povrch môže spô-
sobiť komplikovanejšiu údržbu

Výhody:

 Prírodný, veľmi kvalitný a odolný 
materiál

 Je bez škár, teda 100 % hygienicky 
nezávadný

 Stálofarebný materiál

 Odolný voči slnečnému žiareniu 
a zápachom

 Viac farebných možností

Nevýhody:

 Vyššia cena

 Náchylnosť na poškodenie 
nárazom

Nehrdzavejúca oceľ Granit Keramika



54 |  

NOVINKA

404388 | Odkvapkávače (2 ks) 
na riad do drezu 
440 x 183 mm 
a 205 x 183 mm čierne

NOVINKA

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

207543 | FRANKE Batéria FN 9630.031 chróm

284892 | FRANKE Odsávač FDW 908 IB XS čierny

...a aký odsávač?
Jeden spôsob, ako vybrať správny odsávač, existuje. Je ním výkon odsávača meraný 
v m 3/h – koľko vzduchu je odsávač schopný odsať za hodinu. Správne fungujúci 
odsávač by mal objem vzduchu v miestnosti vymeniť za hodinu 7 až 10x, podľa toho 
ľahko dopočítate jeho potrebný výkon. Ako na to? Najprv si spočítajte objem miest-
nosti. V prípade prepojenia kuchyne s obývacou izbou je potrebné počítať objem celej 
spojenej miestnosti. Výsledné číslo násobíme x 7 (toľkokrát je minimálne potrebné 
vymeniť vzduch za hodinu). Podľa výslednej hodnoty je potrebné hľadať odsávač 
s vhodným výkonom. Rozhodnutie je len na vás (široká ponuka v katalógu kovaní 
alebo na webe a portáli www.demos-trade.com).
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NOVINKA

378682  | FRANKE Odsávač FSMD 508 RS 
smart DECO ružový

380666 | BLANCO 525156 Drez ETAGON 6 žiarivo 
biela keramika PuraPlus ®

202056 | BLANCO 516710 Batéria Linus-s žiarivo 
biela výsuvná sprcha keramik-look

NOVINKA

406740 | FRANKE Drez S2D 611-78 čierny

380615 | BLANCO 524844 Drez ELON XL 6 
S antracit SILGRANIT ® PuraDur ®, 
bez excentra
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GROHW Blue Home páková drezová batéria s filtračnou funkciou. 
Samostatné ovládanie pre filtrovanú a chladenú stolovú vodu. Z ko-
hútika podľa vašej voľby tečie neperlivá, jemne perlivá alebo perlivá 
voda. Nastavenie softvéru a monitorovanie pomocou aplikácie cez 
rozhranie Bluetooth 4.0* a WIFI. 

351162 | GROHE Blue Home chróm, štartovacia súprava  
s výpustom tvar C 31455001 

Či sa už chystáte variť cestoviny alebo čaj, nebu-
dete musieť čakať na vriacu vodu. Tento bojler je 
schopný poskytnúť až 6 litrov vriacej vody, a to 
priamo z batérie Mono, ktorá je jeho súčasťou. 
Batéria Mono je vysoká, má otočný výpust, ktorý 
je ideálny na plnenie vysokých hrncov. Použitie 
tejto batérie je úplne bezpečné aj v domácnos-
tiach s malými deťmi, a to vďaka patentovanej 
rukoväti s detskou poistkou. Chrómová povrchová 
úprava GROHE StarLight dodáva batérii žiarivý 
povrch odolný proti poškriabaniu, ktorý si svoje 
kvality zachová aj po mnohých rokoch intenzívne-
ho používania. 

351366 | GROHE Batéria kuchynská Red Mono  
8L chróm 30080000

Niečo viac než len batéria
Tým kvalitatívne najvyšším radom v ponuke Démos trade 
sú batérie Grohe, ktoré majú dlhú životnosť a veľmi ľahké 
ovládanie . Za pozornosť rozhodne stoja tieto modely: Blue, 
Red, Touch, ovládanie nohou .
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Pokiaľ chcete v kuchyni dosiahnuť dokonalý komfort, nesmiete pre-
hliadnuť pákovú drezovú batériu GROHE Essence FootControl nabitú 
fantastickými technológiami. Prúd vody môžete vďaka novému systé-
mu FootControl zapínať a vypínať nohou, vyťahovacia sprcha GROHE 
má dva režimy prúdu, jemný a intenzívny. Po použití sa sprchová 
hlavica dokonca automaticky zasunie späť do výpustu vďaka systému 
GROHE EasyDock. 

351170 | GROHE Batéria kuchynská Essence vyťahovacia sprcha chróm 30311000

Ovládaciu súpravu možno kúpiť 
aj samostatne, nie len v súprave, 
a možno použiť s akoukoľvek 
batériou. Podmienkou je, aby mala 
vyťahovaciu koncovku – spŕšku.

Súprava pre dodatočnú inštaláciu 
technológie FootControl k ľubovoľnej 
kuchynskej batérii GROHE s vyťaho-
vacou sprchou

351379 | GROHE Príslušenstvo ovládacia 
súprava 30309000 

Vďaka technológii Touch spúšťate vodu v nastavenej teplo-
te pomocou dotyku kože kamkoľvek na výpust. Napájané 
lítiovou batériou 6 V.  

403715 | GROHE 31358002 páková batéria MINTA C Touch Chróm 

402691 | BLANCO 525789 dávkovač saponátu LATO čierna matná
402553 | BLANCO 525793 Batéria CATRIS-S FLEXO čierna matná
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Zamerané nielen 
na trendy
Položiť otázku: „Čo je trendové v oblasti kuchýň?“ je ľahké, odpoveď 
však taká jednoduchá nie je a len pre prehľadnosť je potrebné ju rozdeliť 
na niekoľko základných skupín . 

Farby a dekory
Medzi najviac trendové odtiene súčasnosti 
patrí sivá paleta od antracitovej až po popo-
lavú sivú. Ďalšou často používanou farbou 
je čierna, a to ako na veľkých plochách, 
tak aj v akcentoch na doplnkoch. Tieto 
farby sa dopĺňajú drevodekormi, a to ako 
svetlými, tak aj tmavými. Povrchy sú väčši-
nou v matnom prevedení, ktoré zaručuje 
minimalizáciu odtlačkov prstov. Obľúbené 
sú dekory kameňa, ktoré sa aplikujú nielen 
na pracovnú a obkladovú dosku, ale aj na 
obklad stien či na dvierka. 

Kompozícia 
Kuchynské linky často nadväzujú na obývacie 
steny a môžu tvoriť jeden pozvoľne prechádza-
júci celok. Stále používané sú veľké pracovné 
ostrovčeky, v ktorých je integrované umývacie 
a varné centrum. Niektoré trendové kuchyne 
upúšťajú od úplne otvoreného priestoru a tvoria 
pomyselnú bariéru medzi pracovnou a stolo-
vacou časťou, aby bol prípadný neporiadok 
pri varení menej vidieť. To sa rieši pomocou 
regálov, nábytkových priečok či polopriečok. 
Veľmi zaujímavé je ukrývanie pohľadových 
spotrebičov, ako je umývačka, rúra na pečenie, 
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výkonný digestor, chladnička a v extrémnych 
prípadoch aj varná doska a drez, ktoré sa 
skrývajú pod druhú, odťahovaciu pracovnú 
dosku. V tom najzaujímavejšom prípade sa 
ukrývajú celé pracovné časti kuchyne za 
posuvné a skladacie systémy dverí.

Detaily
Ešte pred dvoma rokmi sa hovorilo o trende 
bezúchytkových kuchýň. To dnes už neplatí 
– úchytky sa vracajú a používajú sa hlavne 
na dolné dvierka. Horné zostávajú úplne 
bez úchytiek. Veľmi obľúbené sú presklené 
skrinky s čírym, dymovým alebo dekora-
tívnym sklom, ktoré sú vo väčšine prípa-
dov presvietené a slúžia ako veľké vitríny. 
Medzi obľúbené detaily patrí kombinovanie 
rôznych hrúbok materiálov od tých najten-
ších kompaktných dosiek (10 mm) až po 
masívne niekoľko centimetrové škárovky. 
Vidieť môžeme aj rôzne police a poličky, 
ktoré nahrádzajú horné skrinky. Vždy je ich 
súčasťou zaujímavé integrované osvetlenie.

Megatrendy
Všetky vyššie spomenuté body však zatie-
ňuje jeden veľký megatrend, ktorý možno 
definovať jedným slovom – individualizácia. 
Je to prispôsobenie interiéru potrebám 
konkrétneho spotrebiteľa, a to ako po 
stránke funkcie, tak z estetického hľadiska. 
Z pohľadu vzhľadu je to napríklad využitie 
digitálnej tlače na doskových materiáloch, 
ktorá sa v kuchyniach používa hlavne na 
obkladovej doske. Po funkčnej stránke je to 
napríklad veľkosť skladovacích priestorov, 
výška pracovnej dosky atď. Za zmienku stojí 
aj „multifunkčnosť nábytku“, ktorá reaguje 
na stále väčšiu obľubu malých bytov. V 
tomto prípade je zákazková výroba voľbou 
číslo jedna.

Rozdiel medzi trendami a štýlmi
Na záver je potrebné ešte objasniť rozdiel 
medzi trendami a štýlmi. Trendom sa ozna-
čujú aktuálne prvky, ktoré sa objavujú na 
súčasných kuchyniach. Ide nielen o vzhľad, 
ale aj o rôzne technické riešenia. Trendy 
objavujeme na prehliadkach zahraničných 
veľtrhov u popredných svetových výrobcov, 
ktorí práve „trendy“ určujú.

Štýl naopak charakterizuje celkový ráz (ku-
chyne, resp. celého interiéru). Medzi obľúbe-
né súčasné štýly patrí napríklad industriálny, 
koloniálny, klasický alebo retro štýl. 
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Poriadok v zásuvkách

Trendom moderných kuchýň sú široké výsuvy, aby sa do nich vošlo čo najviac 
predmetov a zároveň aby užívateľ získal čo najväčšiu prehľadnosť . Pre ešte lepšiu 
orientáciu a ukladanie predmetov je vhodné výsuvy vybaviť systémom priehradiek, 
príborníkov a rozdeľovníkov . Na výber je celý rad .

• Zmerajte si vonkajší rozmer skrinky – od boku 
k boku z vonkajšej strany (ak ho neviete).

• Pokúste sa zistiť, aký model zásuvky a od akého do-
dávateľa máte (ak vám ich nepovie výrobca kuchyne, 
meno býva na krytke alebo na výsuvnej časti).

Pokiaľ už máte kuchyňu nejaký čas hotovú a v zásuvkách príborníky nie sú, pridávame pár rád, ako si vybrať správny:

• Niektoré rozmery sa dajú riešiť vyskladaním rôznych 
veľkostí príborníkov vedľa seba.

• Na niektoré rozmery a modely skriniek sú už výrob-
ky pripravené na mieru, iné si musíte upraviť.

Ako vybrať správny príborník podľa 
typu zásuvky?
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NOVINKA

Vďaka elastickým priehradkám z patentované-
ho materiálu Nesttex je prehľadnosť a organi-
zácia zásuviek hračkou. Rovnako jednoduchá 
je samotná montáž do zásuvky. 

393206 | SpaceFlexx organizér zásuvky hĺbka 500 mm

NOVINKA

402932 | StrongMax príborník kompletná súprava  
H = 500, Š = 276 mm sivá, vrátane misiek 3 + 3

402905 | StrongMax príborník kompletná súprava  
H = 500, Š = 276 mm biela, vrátane misiek 3 + 2
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Dná zásuviek majú jednu nepríjemnú vlast-
nosť, uložené predmety na nich kĺžu. Pri po-
hybe zásuvky potom nepríjemne rachotia 
a môžu sa otĺcť. Tomu jednoducho zabránia 
vložené protišmykové podložky. 

354056 | Protišmyková podložka Ago-Kristall 60 
(522 x 474 mm) čierna

354066 | Príborník Classico Kristall softTouch 60 
(522 x 474 mm) čierny

Vďaka rovným hranám okraja príborníka Separado je 
možné umiestniť ho samostatne napr. do stredu zásuv-
ky v kombinácii s protišmykovou podložkou. Je vhodný 
do atypických rozmerov zásuviek.

284595 | Príborník Separado 546 x 300 x 2,8 mm antracit
231364 | Protišmyková podložka Ago-System strieborná
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NOVINKA

Do luxusnej kuchyne sa hodia luxusné doplnky. V prípade príbor-
níkov sú to práve produkty LiniQ od Kesseböhmeru. Masívne dre-
vo (dub) poteší váš pohľad, kedykoľvek otvoríte skrinku. 

398600 | LiniQ príborník súprava 580-935 x 472 svetlý dub
398609 | LiniQ rezačka na fólie 137 x 472 svetlý dub
398607 | LiniQ príborník držiak na nože 137 x 472 svetlý dub

NOVINKA

Podložka chrániaca dno skrinky pred rozliatou 
tekutinou, napr. do drezovej skrinky alebo 
skrinky pre čistiace prostriedky. Zachytí až 3 l 
tekutiny na m2. 

399237 | AQUA-NON podložka alu metalic 
s nehrdzavejúcou fóliou 564 x 500
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Z uložených príborov a iných drobných ku-
chynských predmetov bude bez príborníka len 
nešťastná kôpka. Vyberať môžete z mnohých 
rôznych modelov, farieb a tvarov.

398622 | Príborník SKY 500/60 (522 x 474 mm) antracit
398634 | Príborník SKY 500/90 (822 x 474 mm) biely
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Vedeli ste, že v zásuvke môžu byť uložené aj malé spotrebiče? 
Krájač, sendvičovač, mixér. Na pracovnej doske potom budete 
mať čisto a dostatok priestoru na prípravu jedál. 

RI002 | RITTER Multikrájač BFS 62 SR strieborný pravý
348058 | RITTER Vstavaný mixér BHB 50
RI013 | RITTER Toaster BT 10
363038 | RITTER Vstavaný vysávač BVC 10
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Kam s odpadom

V kuchyni vzniká najviac odpadu z celej domácnosti . S tým treba 
počítať už pri prvých sedeniach nad návrhom linky a pripraviť 
miesto na odpadkový kôš, v lepšom prípade na sortér, ktorý vám 
zjednoduší triedenie . Pri jeho výbere by ste mali myslieť na to, 
ako odpad triedite, a podľa toho vybrať počet a veľkosť nádob . 
Ak netriedite vôbec, potom je pre vás najlepšie jeden veľký kôš, 
ak triedite poctivo, potom sa pri výbere na 100 % zamyslite nad 
veľkosťou a množstvom jednotlivých typov odpadu, aby bol počet 
a veľkosť nádob sortéru dostatočný .

Sortéry s moderným a funkčným dizajnom sú vkladané do zásuvky a pri-
pevnené do dna a čela zásuvky. Prednosťou je jednoduchá a rýchla montáž. 
Košový systém má inovatívny integrovaný rám pre vysokú flexibilitu a ľahký 
prístup pre údržbu zásuvky a všetkých častí. Modely s malými nádobami 
s krytmi sú vhodné na zbieranie bioodpadov.

314122 | BLANCO 521471 Koš Flexon II 60/2
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NOVINKA

403178 | GOLLINUCCI Sortér 580 EVO, 450 mm, 2x 
29 l, sivé, vrátane výsuvov a veka

202361 | BLANCO 518723 
Kôš Select 60/2

220374 | BLANCO 518727 
Koš Select Orga

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

NOVINKA

Odpadkový kôš Franke má vlastný výsuv. 
Dizajnom je prispôsobený módnemu trendu 
tenkých bočníc (StrongMax, Lerabox alebo 
AvanTech). S obsahom 2x 26 l budete 
spokojní. 

384464 | FRANKE Sortér FX 60 26 – 26

NOVINKA

Vybraný model radu 580 do skrinky s von-
kajšou šírkou 600 mm. Dodávka je vrátane 
výsuvov a iste vás poteší počet a objem 
nádob 2x 29 l a 2x 8 l. 

403180 | GOLLINUCCI Sortér 580 EVO, 600 mm
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Sistema je rad košov, ktoré sa vkladajú na dno vyrobenej zásuvky. 
Vybraný model je zložený z 1 vedra s objemom 16 l a dvoch men-
ších vedier s objemom 2x 7,5 l a dvoch malých misiek. Do tých 
môžete uložiť kotúč vreciek, gumové rukavice a podobne. 

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

Pre spodnú skrinku šírky 450 mm. Súčasťou koša 
sú 2 nádoby s protišmykovými prvkami s kapacitou 
2x 14,5 l a kryt, ktorý funguje ako praktická polica. 
Koše na triedenie odpadu sú vyrobené z recyklova-
ného antiseptického materiálu, ktorý znižuje výskyt 
baktérií až o 99 %.

342961 | FRANKE Sortér 121.0494.182 Easysort 450-2-0
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Ďalší zástupca košov, ktoré sa podobne ako príborníky len 
položia na dno zásuvky. Je určený do skrinky s vonkajšou 
šírkou od 600 mm do 1200 mm. Nádoby pre šírku 900 mm 
majú objem 2 × 26 l + 11 l. 

350299  | GOLLINUCCI Sortér 9XL System, 900 mm

Odpadkový kôš do skrinky s vonkajším roz-
merom 300 mm s vedrom s objemom 40 l. 
Ideálne riešenie do úzkej skrinky, montáž na 
dno, guľôčkové výsuvy sú súčasťou koša.

231140 | GOLLINUCCI Sortér Linea 294, 300 mm

Tento kôš nadchne všetkých, ktorí potre-
bujú naozaj veľa miesta na odpadky (veľké 
rodiny, kancelária a pod.). Svojou litrážou 2x 
42 litrov patrí k tým najväčším košom, aké 
v našej ponuke nájdete.

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



RAUKANTEX
express collection
Nábytkové hrany od firmy REHAU

REHAU patrí medzi firmy určujúce trendy vo výrobe hrán. Patentované 
riešenia REHAU, ako sú bezškárové hrany pre zváranie bez použitia 
lepidla, definovali kvalitatívne štandardy, ktoré sú etalónom 
v oblastiach použitia, ako je kuchyňa a kúpeľňa.

Neobmedzené technické riešenia na báze polymérov 
firmy REHAU pre rôzne odvetvia priemyslu 

a stavebníctva umožňujú synergiu skúseností 
z týchto odborov a dosahovanie špičkových vlastností 

nábytkových hrán:

Vysoká UV stabilita a povrchová 
tvrdosť povrchových lakov .

PMMA hrany leštiteľné  
do vysokého lesku .

Úspora pri čistení po oblepení .

Lepší vzhľad dielca, 
„ako z jedného kusu“ .

Zrkadlový lesk, 
synchrónny lak atď .

Špeciálne receptúry materiálu 
ABS .

Identická reprodukcia dekorov .

Až 6-násobná potlač hrán .

Široká škála vytlačovania povrchových štruktúr .

Jednoduchá opracovateľnosť .

Patentované riešenia pre tzv . nulovú škáru .
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Vyhľadávač hrán RAUKANTEX express collection 
zobrazuje všetky potrebné informácie: 

Priradenie hrán k požadovanej 
laminovanej doske.

Obsahuje 90 značiek renomovaných výrobcov. 

Teda 1 800 farieb a dekorov 

Viac ako 100 000 variantov.

Dostupné prevedenie hrán (plus, pro, pure, preglued).

Napr. typ hrany – UNI, dekor, zrkadlový lesk, 

Umožňuje vyhľadávanie podľa typov hrán a iných filtrov.

ušľachtilý mat, dizajn skla, efekt 3D. 

Rozmanitosť variantov 
od kvetinových ornamentov 

cez nápadité dekory až po módny korok.

RAUKANTEX  
pure 
• Klasické prevedenie 

s priemerom

• Pre nanášanie tavného 
lepidla na hranu alebo 
olepovanú dosku

RAUKANTEX  

pro
• Hrana s polymérnou 

funkčnou vrstvou pre 
perfekcionistov

• Vďaka farebne identickej 
vrstve tvorenej zo 100 % 
polymérom možno do-
siahnuť perfektné dielce 
100 % bez škár, 100 % 
farebná zhoda, 100 % 
bez lepidla – preukázaná 
priemyselná kvalita.

RAUKANTEX  

plus
• Bez viditeľných škár

• Hrany s funkčnou 
vrstvou TPU

• Farebne zladená funkčná 
vrstva na báze polyméru 
zaistí dielce opticky bez 
viditeľnej škáry.

RAUKANTEX  
preglued
• Hrany s naneseným 

tavným lepidlom na ručné 
spracovanie
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