
Spodní zásuvky
Nakombinujte si ideálně 
různé hloubky, případně 
si zorganizujte vnitřní 
prostor pomocí přepážek 
nebo boxů. Dejte přednost 
plnovýsuvům pro lepší 
přehled.

Přehledný špajz
Potravinové skříně jsou 
vybaveny výsuvnými 
systémy a takzvanými 
plnovýsuvy, které umožňují 
přístup z obou stran, tedy 
i dobrou orientaci. Snadno 
tu cokoli najdete.

Pracovní plocha
Na lince musí zůstat 
dostatek prostoru 
na samotnou přípravu 
jídla. Využijte proto 
praktické doplňky: 
vyvýšené poličky, závěsné 
systémy nebo úložné dózy.

Otevřené police 
Na tyto plochy dejte před-
měty, které chcete mít stále 
a rychle po ruce, dále de-
signové pomůcky, které 
mají být vidět, ale také by-
linky nebo dózy s čaji či 
sypkými surovinami.

Horní skříňky
Dobře si rozmyslete, jaká 
výška a způsob otevírání 
jsou pro vás vhodné. 
Pro bezpečnější a snazší 
přístup se stále častěji 
používají výklopná nebo 
rolovatelná dvířka.

Praktické 
úložné 
prostory

poradna kuchyně

Dostatek místa pro ukládání věcí je jedno ze 
zásadních kritérií pro plně funkční kuchyni. Podívejte 
se s námi, jaké máte v dnešní době možnosti.

Žaluziová skříň
Zajímavým a chytrým 
řešením pro uložení 
malých spotřebičů či 
nádobí je žaluziová 
skříňka. Je postavena 
přímo na pracovní desku 
pro pohodlný přístup.

radí
odborník

Žaluziová skříňka, 
která má rolovatelné 
otevírání, umožňuje 
praktický a rychlý 
přístup k věcem. 
Její součástí jsou 
i zásuvky, díky 
kterým můžete 
uložené spotřebiče 
snadno používat bez 
nutnosti přemístění. 

lenka 
lehečková, SIko

34    

Místo na odpad
Obyčejné koše zabírají 
místo. Lepší jsou vestavné 
koše s ručním výsuvem či 
automatickým vysunutím 
při otevření dvířek. Větší 
komfort přinášejí zejména 
při třídění odpadu.
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poradna kuchyně

v bezpečí Držák na talíře zamezí jejich 
sesouvání a zajistí pořádek v zásuvce. Průměr 
je nastavitelný od 18 do 32 cm, výška je 14 cm. 
1470 Kč / 2 ks, Oresi

sladěno Kuchyňská sestava Arcos Zonza má 
přehledné horní skříňky, pod kterými je umístěný 
malý závěsný regál na věci, které používáte 
nejčastěji. Cena na dotaz, Schmidt kuchyně

úspora místa Koše Sortera jsou vhodné 
pro třídění odpadu tam, kde chybí vestavný 
systém. Díky vyklápěcímu víku jsou přístupné, 
i když jich máte na sobě víc. Od 199 Kč/ks, IKEA

členění Šuplíky z kuchyňské sestavy Arcos 
Lazer mají různé hloubky, uložíte tu proto jak 
malé kořenky, tak velké dózy. Skříň má nahoře dvě 
stabilní police. Cena na dotaz, Schmidt kuchyně

vykolíkováno Skříňka se třemi zásuvkami 
z kuchyně Tina je doplněná o praktický organizér 
nádobí z masivního dubového dřeva. 8960 Kč 
(skříňka), 2600 Kč (organizér), Siko

praktická Nástavcová žaluziová skříňka má 
sklěnené poličky i žaluzie – na výběr je čiré, bílé 
matné a černé sklo. Součástí skříňky jsou také tři 
elektrické zásuvky. 21 963 Kč, Siko

vše pohromadě Dřezovou skříňku 
z kuchyně Tamara doplňuje vestavný odpadkový 
koš rozdělený do více přihrádek a pořadač pro 
odkládání saponátů. 17 000 Kč za komplet, Siko

Jediným pohybem Výsuvná skříň 
z kuchyně Rebeca má tlumicí systém a čtyři 
poličky. Výhodou je úzké provedení s dostatečně 
dlouhým prostorem. 12 276 Kč, Siko

prostor navíc Teleskopická zásuvka zvětší 
pracovní prostor. Výsuvná plocha je sice mobilní, 
ale dostatečně stabilní na běžné kuchyňské 
činnosti. 2630 Kč, Ballerina

dostupnost Výklopný systém otevírání 
horních skříněk je ergonomický. U kuchyně Arcos 
Marmor se dvířka lámou v rameni, lehce na ně 
dosáhnete. Cena na dotaz, Schmidt kuchyně

po ruce Kuchyně Boxea Shamrock disponuje 
malým košem s víkem, který se zavěsí na dvířka 
kuchyňské linky. Oceníte ho během loupání, 
krájení apod. Cena na dotaz, Schmidt kuchyně

přehlednost Hledání v hloubce potravinové skříňky 
usnadní výsuvy polic, s nimiž máte okamžitě přehled 
o umístění hledané suroviny. Výsuvný systém v provedení 
nerez–lamino, 12 649 Kč, Oresi

Organizace linky

maximální vyuŽití Rohová police má 
tři úrovně, díky dlouhým nohám navíc získáte 
i prostor pod ní. 799 Kč, Emako.cz (Wenko)

na stěnu Na multifunkční 
polici zavěsíte hrnky, kuchyňské 
náčiní nebo květináče s bylinkami. 
1150 Kč, Vemzu.cz (Present Time)

mycí tým Zorganizujte si 
pomocníky pro mytí nádobí 
do jednoho stojanu. 349 Kč, 
Bonami.cz (Wenko)

funkční i stylový Nastavitelný 
odkapávač snadno rozšíříte vysunutím 
jedné poloviny. 1045 Kč, Kulina.cz 
(Joseph Joseph)

dva v Jednom Bambusové 
víko chlebníku Box-It využijete jako 
prkénko na krájení pečiva. 1750 Kč, 
Designville.cz (Rig-Tig)

v pozoru Nechce se 
vám sahat do šuplíku? 
Zorganizujte si vařečky na 
pracovní ploše díky bílé 
dóze. 373 Kč, Laladesign.cz  
(House Doctor)
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