
VAŠE KUCHYNĚ 
OD TRUHLÁŘE.
VYKOUZLETE NOVÉ NÁPADY.
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SEZNAM POŽADAVKŮ

PROSTOR PRO VAŠE POŽADAVKY NA KUCHYŇ.

Potřebujeme . . .
 rozšíření / vylepšení kuchyně
 renovaci kuchyně
 zcela novou kuchyni
 samostatnou kuchyni
 kuchyňský kout
 otevřenou kuchyni
  kuchyně musí být integrována do obývacího nebo  
jídelního prostoru

Naši kuchyni chceme používat . . .
 pouze pro vaření
 jako jídelnu pro max.  osob
 pro další aktivity

Naše kuchyně musí . . .
být vhodná pro domácnost s  osobami

přizpůsobená pro osoby vysoké  m

vhodná pro  leváky  praváky

 vhodná pro děti  vhodná pro starší osoby  vhodná pro 
tělesně postižené osoby

Naše kuchyňské návyky . . .
Vaříme  velmi často  často  občas  zřídka

 Hodně pečeme  Hodně využíváme horkovzdušnou 
 troubu  Pravidelně zamražujeme zbytky  Často vaříme 
pro více osob

Na potraviny potřebujeme  velmi velkou  velkou  
 průměrně velkou  malou část z celkového úložného 

 prostoru

Na domácí potřeby potřebujeme  velmi velkou  velkou  
 průměrně velkou  malou část z celkového úložného 

 prostoru

Chceme . . .
 novou podlahu
 nové obklady
 jídelní barový pult
 kuchyňský ostrůvek
 další nápady a požadavky

Preferujeme design:
 moderní
 klasický
 rustikální
 přírodní
 jiný

Co je pro nás hodně důležité :
 funkčnost
 krátké pracovní vzdálenosti
 dlouhověkost a robustnost
 uspořádání prostoru
 design
 množství úložných prostor 
 dobře promyšlený systém organizace

V naší kuchyni musí být instalována tato elektrická 
 zařízení :

 Plynová varná deska  Zařízení na chlazení vína
 Indukční varná deska  Velká lednice
 Myčka  Keramická varná deska
 Pračka  Mikrovlnná trouba
 Parní trouba  Mrazák 
 Trouba  Odsavač par





VÁŠ PROSTOR.  
VÁŠ ŽIVOT. 
VAŠE VOLBA.

Prostor ve vaší kuchyni je stejně jedinečný jako vy.
Rovněž i způsob, jakým jej chcete používat.  
Individuální zpracování efektivně kombinuje vaše  
požadavky na funkčnost a design s dostupnými  
možnostmi – výsledkem je harmonický celek.
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SPODNÍ SKŘÍŇKY A VNITŘNÍ VYBAVENÍ.
TAKTO MŮŽETE SVÉ SPODNÍ SKŘÍŇKY PŘEMĚNIT NA FANTASTICKY FUNKČNÍ
ÚLOŽNÉ PROSTORY.

TYPY SKŘÍNĚK

ZPŮSOBY OTEVÍRÁNÍ

Spodní skříňka Sokl

Vysunutí Otočení Posunutí Posunutí nahoru

TYPY ZÁSUVEK

Vnitřní zásuvka Vysoká zásuvka Vysoká a vnitřní zásuvkaZásuvka

VNITŘNÍ VYBAVENÍ

Vložka pro příbory Vložka pro kořenky Vložka /  
dělítka pro lahve

Dělítka na talíře

Horní skříňka Rohová skříňka Potravinová skříň
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CHYTRÉ  
USPOŘÁDÁNÍ  
KUCHYNĚ.



VAŠE VÝHODY OD 
TRUHLÁŘE:

Výška pracovní desky je uzpůsobena vaší výšce. 
Skříňky pod pracovní deskou představují základní 
koncept úložných prostor v kuchyni. Nábytkáři i 
truhláři využijí každý milimetr místnosti, dokonce i 
sokly a prostory ve střední výšce. Zásuvky, výsuvy, 
police a přední panely – vše sladí do vašeho stylu.

>  Využijte celou šířku kuchyně a zachovejte homo-
genní vzhled předních panelů. Šířky skříněk jsou 
přizpůsobeny jednotlivým rozměrům.

>  Zásuvky, výsuvy nebo police – perfektně 
 přizpůsobené způsobu používání.

>  Výška spodních skříněk a pracovní desky 
 perfektně odpovídají vaší výšce – beze ztráty 
úložného prostoru.

>  Uspořádejte obsah ve výsuvech a zásuvkách 
 pomocí vložek, nastavitelných košů a dělítek.

>  Účelné využití malých prostor ve střední výšce.
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CHYTRÉ  
USPOŘÁDÁNÍ  
KUCHYNĚ.
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POTRAVINOVÉ SKŘÍNĚ, HORNÍ SKŘÍŇKY, ROHOVÉ SKŘÍŇKY A ÚCHYTKY

PŘIZPŮSOBENÍ ZÁSUVEK PODLE 
JEJICH OBSAHU.

Obr. 1 + 2: Zásuvka Häfele Moovit MX v 
různých verzích a výškách, vnitřní 
 zásuvka, např. pro zřídka používané 
 kuchyňské nádobí,  
obj. číslo 551.53.305

Obr. 3: Stylový čelní výsuv umožňuje 
využití malých prostor, ideální na lahve 
a kořenky, obj. číslo 549.24.360

Obr. 4: Výsuvná police, otevírání směrem 
dopředu, pro často používané předměty, 
lze rozdělit, obj. číslo 547.09.916

Obr. 5: Čelní výsuv pro spodní skříňky, 
výsuvný koš jako alternativa k zásuvce, 
pro objemné předměty,  
obj. číslo 540.25.287

Obr. 6: Vnitřní zásuvka v kombinaci s 
vnitřní zásuvkou Häfele Moovit MX, 
 metalická antracitová barva,  
obj. číslo 551.56.305

Obr. 7: Zásuvka Häfele Moovit MX, 
 metalická antracitová barva,   
obj. číslo 551.54.305

Obr. 8 + 9: Čelní výsuv pro spodní 
 skříňky, závěsné police lze připevnit v 
různých výškách,  
obj. číslo 545.67.256, 
police k zavěšení,
obj. číslo 545.60.380 / 546.75.257

ZÁSUVKY
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Děliče prostoru, držáky lahví, kořenky, 
dělicí příčky a protiskluzové podložky 
pro lepší organizaci a více prostoru.

Obr. 3: U stylového čelního výsuvu 
 poskytují dělicí příčky oporu pro 
 ukládané předměty,  
obj. číslo 545.61.350

Obr. 4: Podložky zabraňují pohybu 
předmětů,  
obj. číslo 547.94.347
Dělítka usnadňují přehlednost a 
 organizaci výsuvných polic,  
obj. číslo 545.86.989

Obr. 6: Dřevěná vložka na příbory  
z masivního buku, s nastavitelnou  
šířkou od 450 do 700 mm,  
obj. číslo 553.66.321

Obr. 7: Dřevěná vložka na příbory  
pro všechny standardní zásuvky,  
z masivní břízy / dýhy,  
obj. číslo 550.10.304

Obr. 10: Vysoká zásuvka Häfele  
Moovit MX se zvýšením bočnice, 
 metalická  antracitová barva,  
zabraňuje vypadnutí obsahu,  
obj. číslo 551.55.305

KONFIGURACE INTERIÉRU



10

TYPY ROHOVÝCH SKŘÍNĚK

Výkyvné police Otočné police  
(celo / půlkruhové)

Otočné police (tříčtvrtinové)

SYSTÉMY POTRAVINOVÝCH SKŘÍNÍ

VÝKLOPY PRO 
HORNÍ SKŘÍŇKY

Otočně výklopné

Dvojité lámací Výklopné  
(nahoru / dolů)

Výsuv potravinové skříně 
(skříň na léky)

Vnitřní výsuv

TYPY SKŘÍNĚK

Horní skříňka Rohová skříňka Potravinová skříň

VOLBA ÚCHYTKY

Oblouková 
 úchytka

Hranatá úchytka Knobka Profilová lištaZapuštěná 
 úchytka

POTRAVINOVÉ SKŘÍNĚ, HORNÍ SKŘÍŇKY, 
ROHOVÉ SKŘÍŇKY A ÚCHYTKY.
Nenechte nazmar ani centimetr na pracovní desce nebo v rohu místnosti.

Rovnoběžně  
výklopné
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OPTIMÁLNĚ VYUŽIJTE 
KAŽDÝ CENTIMETR.



VAŠE VÝHODY OD 
TRUHLÁŘE:

Potravinové skříně a horní skříňky dominují kuchyni. 
Poskytují úložný prostor a lze je vybavit takovým 
způsobem otevírání, který nejlépe vyhoví vaší výšce 
a prostoru v kuchyni. Truhlář se nemusí držet stan-
dardních rozměrů a vše uzpůsobí vašim potřebám.

>  Volný výběr způsobů otevírání v souladu s 
 prostorem a typem použití.

>  Vzdálenost mezi pracovní deskou a horní 
 skříňkou vyhovuje vaší výšce.

>  Funkční interiéry s velkými úložnými prostory, 
 dokonce i u horních skříněk.

>  Maximální využití úložného prostoru v rozích 
místnosti.

>  Výšku místnosti je možné využít do posledního 
milimetru.
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OPTIMÁLNĚ VYUŽIJTE 
KAŽDÝ CENTIMETR.
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POTRAVINOVÉ SKŘÍNĚ, HORNÍ SKŘÍŇKY, ROHOVÉ SKŘÍŇKY A ÚCHYTKY

RŮZNÉ ZPŮSOBY OTEVÍRÁNÍ.
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Obr. 1: Jeden krok k celému obsahu. 
Výsuvy do potravinových skříní nebo 
"skříní na léky" – nyní ještě praktičtější 
díky výkyvným výsuvům a výškově 
 nastavitelným košům,  
obj. číslo 546.57.951

Obr. 7: Vnitřní výsuv se z potravinové 
skříně vysune po otevření dvířek.  
Flexibilní rozdělení interiéru skříně 
 pomocí polic s protiskluzovou úpravou, 
rovněž pro objemné předměty,  
obj. číslo 549.72.126

Otevírejte výklopy tak, jak sami chcete.

Obr. 2: Klasické výklopné kování Free 
Flap, rovněž vhodné pro skříňky s malou 
hloubkou, obj. číslo 372.91.322

Obr. 3: Kování Free Fold vyžaduje  
pouze minimální prostor uvnitř místnosti, 
úchytky jsou neustále snadno dostupné, 
obj. číslo 372.37.543

Obr. 4: Kování Free Swing je vhodné 
 zejména pro horní skříňky v kombinaci s 
horní římsou, obj. číslo 372.34.501

Obr. 5: Kování Free Up je ideální pro 
 zakrytí například prostoru pro mikrovln-
nou troubu. Vyklopí se směrem vzhůru, 
rovnoběžně s přední stranou skříňky, 
obj. číslo 372.33.511

Obr. 6: Výklopné kování pro horní skříň-
ku jedním pohybem zpřístupní i těžko 
přístupné předměty. S flexibilním zavě-
šením na police, obj. číslo 504.65.910

POTRAVINOVÉ SKŘÍNĚ HORNÍ SKŘÍŇKY
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POTRAVINOVÉ SKŘÍNĚ, HORNÍ SKŘÍŇKY, ROHOVÉ SKŘÍŇKY A ÚCHYTKY
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SKRYJTE MALÉ 
ELEKTROSPOTŘEBIČE.

Tento výsuv poskytuje pohodlný přístup 
do jinak těžko využitelných rohů.

Obr. 1: Otočný výsuv do rohové skříňky, 
police s protiskluzovou ochranou se vy-
klopí otevřením dvířek, volitelný mecha-
nismus tlumeného dotahu jemně vrátí 
všechny police zpět do skříňky, 
obj. číslo 541.30.162

Uložte a ukryjte často používané elekt-
rospotřebiče jedním jednoduchým pohy-
bem díky skříňkám vybaveným roletkami 
s elektrickým pohonem.

Obr. 2: Hliníková roletka,  
obj. číslo 443.00.950

obj. 3: Zásuvkový díl, 3 el. zásuvky, 
obj. číslo 822.10.000

ROHOVÉ SKŘÍŇKY ROLETKY
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POTRAVINOVÉ SKŘÍNĚ, HORNÍ SKŘÍŇKY, ROHOVÉ SKŘÍŇKY A ÚCHYTKY

OTÁZKA STYLU – S ÚCHYTKOU NEBO BEZ NÍ.

Vysoká kvalita. Přední plochy kuchyně lze vytvořit zcela bez 
úchytek pomocí různých systémů výklopného kování, dveřního 
kování nebo zásuvek.  
Úložné prostory je možné otevřít elektronicky nebo pomocí 
systému push-to-open, a tím elegantně odhalit jejich obsah.

PŘEDNÍ PANELY BEZ ÚCHYTEK
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ÚCHYTKY

Vzhledem k rozmanitosti tvarů, barev a 
povrchových úprav dokáže truhlář najít 
ideální úchytky, které budou vyhovovat 
vašim požadavkům i vašemu stylu. Zde 
je stručný výběr.

Obr. 1: Oblouková úchytka, plynulý tvar 
pro pohodlný pocit, odlitek ze zinku, 
leštěný chrom, obj. číslo 106.69.276

Obr. 2: Zapuštěná úchytka, odlitek ze 
zinku, leštěný chrom, zadní stěnu je 
možné lakovat do barvy předního 
 panelu, obj. číslo 151.05.210

Obr. 3: Hranatá úchytka kombinuje  
sokl z odlitku ze zinku, leštěný chrom, 
se zaoblenými hranami s madlem z 
 hliníku v bílé barvě, RAL 9016,  
obj. číslo 106.69.217

Obr. 4: Úchytkový profil pro přední 
 panely bez viditelných úchytek, hliník, 
barva nerez, obj. číslo 126.37.000,  
lze kombinovat s osvětlením,  
obj. číslo 833.01.730

Obr. 5: Úchytka pro jednoduché, 
 moderní kuchyně, odlitek ze zinku, 
 barva nerez, obj. číslo 110.35.036 

Obr. 6: Klasická úchytka se soklem, 
 odlitek ze zinku, matný černý lak, 
RAL 9017, obj. číslo 110.35.376
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Jednodílný Dvojdílný Třídílný Čtyřdílný Pětidílný

DŘEZY, KUCHYŇSKÉ BATERIE A VYBAVENÍ 
DO SKŘÍNĚK POD DŘEZ.
Estetické a funkční vylepšení prostoru u dřezu.

Otočné Výsuvné Do roviny s pracovní plochou

TYPY ODPADKOVÝCH KOŠŮ

TYPY KUCHYŇSKÝCH BATERIÍ

Páková baterie Páková baterie se sprchou S vysokým 
 ramenem

Dřezová baterie 
pod okno

Montáž na pracovní desku Zapuštěná montáž pod 
 pracovní desku

Montáž do roviny s pracovní 
deskou

Dřez s odkapem Dvojdřez Dřez s vaničkou a 
odkapem

Dřez

TYPY DŘEZŮ
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PERFEKTNĚ SI  
ZORGANIZUJTE  
SVOU PRÁCI.



VAŠE VÝHODY OD 
TRUHLÁŘE:

Dřez vám musí vyhovovat po všech stránkách. 
Truhlář nainstaluje dřez přesně tam, kde jej chcete 
mít. A my vyplníme prostor pod ním funkčními 
 detaily. Vyberte si báječně tvarovanou kuchyňskou 
baterii a váš dřez se změní v ozdobu kuchyně.

>  Dřez může být namontován na pracovní desku, 
pod ní nebo tak, aby byl s pracovní deskou v 
 rovině. Pracovní deska může být z téměř libovol-
ného materiálu.

>  Kuchyňské baterie jsou k dispozici i pro dřezy 
pod okny.

>  Ergonomicky optimální poloha montáže.

>  Více využitelného prostoru pod dřezem díky 
 účelné montáži.

>  Manipulace s odpadky přizpůsobená vašim 
 zvyklostem.
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PERFEKTNĚ SI  
ZORGANIZUJTE  
SVOU PRÁCI.
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1

DŘEZY, KUCHYŇSKÉ BATERIE A ODPADKOVÉ KOŠE

NAVRHNĚTE SVŮJ PRACOVNÍ PROSTOR.

Obr. 1: Dřez s vaničkou a odkapem, 
hlavní dřez s čistou konturou,  
obj. číslo 565.65.660

Obr. 2: Designový antracitově černý 
dřez, hygienický, robustní, odolný dřez 
s pohodlným dodatečným odpadem, 
obj. číslo 567.72.340

Obr. 1: Kuchyňská baterie Tivo-S,  
s výsuvnou sprchou,  
obj. číslo 569.02.210

Obr. 2 + 5: Kuchyňská baterie s 
 ramínkem ve tvaru L, systém úpravy 
vody, který čistí, chladí, dekalcifikuje a 
případně i přidává oxid uhličitý, 
obj. číslo 569.29.200

DŘEZY KUCHYŇSKÉ BATERIE
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Obr. 3: Systém odpadkových košů  
pro Moovit, 1 x 18 litru, 2 x 8 litrů  
a 3 x 2,5 litru, obj. číslo 502.03.593

Obr. 4: Systém odpadkových košů za 
otočná dvířka, obj. číslo 502.67.050

Obr. 6: Výsuv pro čistící prostředky,  
se 2 závěsnými koši a výkyvným košem, 
samostatně vyjímatelné,  
obj. číslo 545.48.262

ODPADKOVÉ KOŠE VÝSUV POD DŘEZEM
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FUNKČNÍ OSVĚTLENÍ

NÁLADOVÉ OSVĚTLENÍ

Soklové svítidlo Osvětlení hrany skla

ZÁKLADNÍ TVARY SVÍTIDEL

RELINGOVÉ SYSTÉMY

Hranaté Osvětlovací LED páskaKulaté

OSVĚTLENÍ.
Jak osvětlit vaši kuchyni pro libovolnou příležitost.

Relingové systémy 
pro povrchovou 
montáž

Integrované 
 relingové systémy

Stropní svítidla Zapuštěná svítidla Svítidla do zásuvky
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VYTVOŘTE  
IDEÁLNÍ  
ATMOSFÉRU.



VAŠE VÝHODY OD 
TRUHLÁŘE:

Světlo vytváří atmosféru, osvětluje úložné prostory  
a zajišťuje bezpečí při práci. Truhlář zná různé 
osvětlovací systémy a integruje je téměř neviditelně 
do skříněk, soklů, říms a relingových systémů.  
A vytvoří perfektní spojení s osvětlením místnosti.

>  Atmosféra díky konturovému osvětlení pod 
 pracovní deskou nebo v soklu.

>  Světlo ve skříňkách je ideální pro úložné prostory, 
které nemají další zdroj světla.

>  Osvětlené pracoviště je předpoklad pro 
 bezpečnou práci.

>  Barva světla odpovídá světlu v místnosti.

>  K dispozici rovněž jako doplněk k praktickým 
 relingovým systémům.
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VYTVOŘTE  
IDEÁLNÍ  
ATMOSFÉRU.
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1

OSVĚTLENÍ

VYTVOŘTE NÁLADU 
POMOCÍ OSVĚTLENÍ.

Obr. 1: Svítidlo do zásuvky, LED 
 technologie zajistí lepší přehled v  
celém prostoru zásuvky, LED 2029, 
obj. číslo 833.73.491,  
senzorový spínač,  
obj. číslo 833.89.110

Obr. 3: Osvětlovací LED páska 3015, 
pro osvětlení pracovní desky, extrémně 
vysoká intenzita světla,  
obj. číslo 833.76.081 / 833.74.815

Obr. 4: Osvětlení integrované do 
 relingového systému, viz níže

Obr. 5: Zapuštěné svítidlo, pro 
 homogenní osvětlení pracovní desky, 
obj. číslo 833.75.042

FUNKČNÍ OSVĚTLENÍ
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Obr. 2: Soklové svítidlo LED 2029, 
osvětlení kuchyně bez viditelných  
světelných bodů,  
obj. číslo 833.73.491 / 833.74.815

Obr. 4: Reling, integrace osvětlení je 
možná, funkční prvky jsou k dispozici, 
obj. číslo 521.00.006 

Obr. 5 + 6: Profil s drážkou, základ  
pro připevnění užitečných pomůcek, 
jako jsou háčky / držáky pro kuchyňské 
nádobí nebo držák na kořenky,  
obj. číslo 814.20.912

Häfele Sound systémy promění plochy 
nábytku v reproduktory. Díky Bluetooth 
lze používat smartphony a tablety pro 
přehrávání hudby. Přijímač v nábytku 
může být rovněž i rozhlasovým přijíma-
čem. Bez obrázku: BTR205, přijímač 
Bluetooth a dva zvukové transducery, 
výkon zesilovače: 2 x 5 W, stereo, 
obj. číslo 833.02.832

NÁLADOVÉ OSVĚTLENÍ RELINGOVÉ SYSTÉMY NEVIDITELNÝ ZVUK
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Dvouvrstvá  
barová konzole

Kontinuální konstrukce 
barové konzole

Zápustný systém do prostor 
ve střední  výšce

ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

MyčkaTrouba KávovarVarná deska

Aktuální výběr elektrických zařízení lze najít v odpovídajícím katalogu, obj. číslo 732.02.530

Lednice

TYPY ODSAVAČŮ PAR

Integrovaný do pracovní 
desky (výsuvný)

Integrovaný do horní skříňky Integrovaný do stropu Namontovaný  
na stěnu /  
nad kuchyňský ostrůvek

PROSTORY VE STŘEDNÍ VÝŠCE, ELEKTRICKÁ 
ZAŘÍZENÍ A SPECIÁLNÍ ŘEŠENÍ.
Jak integrovat elektrická zařízení a optimalizovat prostory ve střední výšce.
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USNADŇUJE  
POUŽÍVÁNÍ  
KUCHYNĚ.



VAŠE VÝHODY OD 
TRUHLÁŘE:

Toto je kuchyně s perfektně vyváženým poměrem 
mezi designem a funkčností. A nenechává nevyužitý 
žádný prostor. Truhlář umístí elektrická zařízení na 
místa, která vyhovují vašim obvyklým pracovním 
 postupům. Z každého, někdy i nepředstavitelného, 
místa ve střední výšce vytváří funkční prostor.

>  Elektrická zařízení jsou funkčně integrována a 
 přitom diskrétně ukryta.

>  Vyberte si z různých způsobů využití prostor ve 
střední výšce.

>  Váš způsob práce určuje umístění elektrických 
zařízení.

>  Více úložného prostoru díky použití soklů.

>  Neatraktivní prostory ve střední výšce zmizí a 
jsou využity do posledního milimetru.
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USNADŇUJE  
POUŽÍVÁNÍ  
KUCHYNĚ.
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1

VYBAVENÍ DO PROSTOR VE STŘEDNÍ VÝŠCE, ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ A SPECIÁLNÍ ŘEŠENÍ

VÍCE FUNKČNOSTI V DETAILU.

Útulné. Dvouvrstvá barová konzole vyrobená  
z exkluzivního dřeva neslouží jen pro zvětšení 
 použitelného prostoru, ale vizuálně zlepšuje 
celé prostředí. 

Obr. 1: Podpěra barové konzole z pochromované 
oceli, lze použít i širší plochy – dokonce i ze skla, 
obj. číslo 505.22.241 

Obr. 2: Věšák na ručníky, verze se 2 rameny, 
 výsuv, velmi vhodné pro spodní skříňky nebo  
úzké niky, obj. číslo 510.36.282

SPECIÁLNÍ ŘEŠENÍ
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Obr. 3: Mechanismus otevírání dveří 
Swingfront šetří prostor a poskytuje  
optimální přístup k obsahu skříňky, 
obj. číslo 407.34.740 / 741

Vybavení skříňky pro čisticí prostředky 
se závěsnými policemi, držákem hadice 
a háčky pro vysavač, koště a čisticí 
 prostředky, obj. číslo 520.83.952

Obr. 4: Žehlicí prkno (Ironfix) v zásuvce, 
zcela otevřete, sklopte žehlicí desku, 
 vyžehlete a znovu schovejte,  
obj. číslo 568.60.963

Obr. 5: Sklopné schůdky integrované do 
soklu, část soklu zůstává na schůdcích, 
obj. číslo 505.04.704

Obr. 6: Vestavěný kráječ na chléb se 
 vyklopí ze zásuvky a je okamžitě použi-
telný. Umožňuje nastavení šířky krájení 
a použití široké škály příslušenství, 
obj. číslo 530.81.930
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VÝHODY PRO TRUHLÁŘE, TIP 1 + 2

Obr. 4:
Kování pro posuvné 
dveře, např. Slido 
Classic 40-I, 
obj. číslo 940.43.082

Obr. 5: 
Držák pro hadice a 
 příslušenství,
obj. číslo 541.68.204

Obr. 6:
Držák na košťata, 
obj. číslo 807.69.050

Obr. 2: 
Regál na víno, 5vrstvý,
obj. číslo 541.92.200

Obr. 1: 
Úklidová skříňka, 
4vrstvá, 
obj. číslo 541.67.216

S fl exibilními policovými systémy Häfele 
se truhláři podaří účelně využít každý 
 milimetr místnosti. 

Například boční místnosti se změní na 
 komory. Místo standardních dveří jsou po-
užity posuvné, které vytvoří další prostor.

Obr. 3: 
Policový systém s lištou 
na stěnu ve tvaru U,
obj. číslo 772.05.620

TIP 1 – VÍCE PROSTORU V MÍSTNOSTI.

Police přizpůsobené s 
 přesností na milimetry vytváří 
další úložný prostor.

PLUS 
OD TRUHLÁŘE.
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Hlubší pracovní desky, horní skříňky 
a spodní skříňky zajistí více než jen 
 vytvoření více místa ve skříňkách. Zcela 
nové možnosti vzniknou například 

 tehdy,  pokud jsou často používané věci 
uloženy na zástěně pracovní desky a 
odděleny skleněnými posuvnými dveřmi.

TIP 2 – VYTVOŘENÍ NOVÝCH PROSTOR.

Obr. 1: Relingový systém z kulatých 
chromovaných trubek, 
obj. číslo 521.15.223

Obr. 2: Standardní zásuvka Häfele 
 Moovit MX, obj. číslo 551.54.325 

Obr. 3: LED 3015, obj. číslo 833.76.081, 
profi l, obj. číslo 833.74.815

Obr. 4: Kování pro posuvné skleněné 
dveře, obj. číslo 405.82.290 

Obr. 5: Relingový systém Labos, 
obj. číslo 814.20.922

Obr. 6: LED 2020, 
obj. číslo 833.72.283

Obr. 7: Extra hluboká zásuvka Häfele 
Moovit MX, obj. číslo 551.54.328

O 30 % větší úložný prostor 
díky o 20 cm hlubší pracovní 
desce.

PLUS 
OD TRUHLÁŘE.

Standardní kuchyně

Kuchyně truhlář Plus

60 cm + 20 cm
80 cm
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VÝHODY PRO TRUHLÁŘE, TIP 3 + 4

Truhlář není při umisťování dřezu závislý 
na připojení přívodu vody. Umístí spodní 
skříňku dál od stěny a přivede potrubí v 
prostoru za ní – s přístupem k údržbovým 
klapkám. Vytvořte více místa v prostoru u 
dřezu.

15 cm, které nikdo 
neuvidí, ale vytvoří 
zásadní rozdíl: myjte 
nádobí v ideálním 
umístění a získejte 
více úložného 
prostoru v oblasti 
dřezu.

TIP 3 – MYJTE NÁDOBÍ 
NA SVÉM OBLÍBENÉM MÍSTĚ.

60 cm

15 cm

Flexibilní umístění dřezu 
díky stavitelné vzdálenosti 
od stěny.

PLUS 
OD TRUHLÁŘE.

15 cm 60 cm
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+ 20 %

Zásuvky hluboké 50 cm jsou vestavěny do 
 spodních skříněk standardní hloubky. Truhlář 
 dokáže namontovat 60 cm hluboké zásuvky do 
mnohem hlubší skříňky. To je o 20 % více místa 
nebo jinak řečeno: na každých pět zásuvek 
získáte prostor jedné zásuvky navíc.

TIP 4 – PROSTOR PRO 
VELMI DLOUHÉ NOŽE.

50 cm
60 cm

60 cm

Standardní zá
suvka

Zásuvka tru
hlář P

lus

O 20 % více prostoru v 
každé zásuvce.

20 % 

PLUS 
OD TRUHLÁŘE.

50 cm
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