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Schovávaná 
v kuchyni 
Trendem, který již několik let dobývá kuchyně, je čistý design. Proto se vše 
ukrývá v útrobách kuchyňských linek. A aby byly takto uložené věci snadno 
dostupné, jsou tu sofistikované mechanismy, díky kterým budete mít vše 
potřebné ihned po ruce.  

Text: Kateřina Nová ● Foto: archiv firem
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MAXIMÁLNĚ 
FUNKČNÍ
Promyšlené systémy 
vnitřního uspořádání 
kuchyní Ballerina 
vyrobené ze dřeva, kovu 
nebo plastu zajišťují, že 
každá věc v kuchyni bude 
mít své místo – ať už jsou 
to utěrky, sklenice, hrnce 
nebo lahve vína.  
Více na hs-interier.cz.

ZAPUŠTĚNÉ 
ÚCHYTY
Kuchyň Brick 
vyrobená 
z laminovaných 
dřevotřískových 
desek (LDTD). 
Zásuvky i skříňky 
mají zapuštěné 
úchytky. Zásuvky 
disponují kovovými 
pojezdy METABOX, 
dvířka jsou opatřena 
plynovými písty 
se systémem 
tlumeného dovírání. 
Od 23 999 Kč,  
jena-nabytek.cz.



ÚZKÁ  
A PŘEHLEDNÁ

Řešení úzkých skříněk pomocí 
běžných BOX systémů (na obrázku 

TANDEMBOX antaro) umožní sladit 
vzhled zásuvek. S výsuvy Blum stačí 

pro otevření jen málo síly a při zavírání 
je samozřejmostí tlumení. Výsuv lze 

plně vytáhnout, dosáhnete  
tak i do nejzazších částí  

zásuvky. blum.cz
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VYŘEŠÍ COKOLI
Výrobci nabízejí i rozmanité 
systémy vhodné pro vybavení 
rohových prostor. Pro jejich využití 
lze použít výsuvné ledvinky, 
zásuvky, čtverhranné koše i otočné 
rohové koše v podobě polokruhu 
a třičtvrtěkruhu. 
„Existuje rovněž výbava pro úzké 
spodní skříňky, které díky výsuvným 
systémům dostávají novou dimenzi. 
Nabízejí se dvoupatrové i třípatrové 
koše s drátěným nebo s plným dnem, 
které jsou vhodné do skříněk o šířce 
300, 400 a 600 mm v provedení 
plnovýsuv s tlumením nebo PUSH 
systémem otevírání. Záleží jen 
na konkrétním přání klienta,“ říká 
Ing. arch. Petr Kaluža, hlavní architekt 
Oresi. K dispozici jsou dále nízké 
i vysoké výsuvné boxy, pořadače 
na příbory, na nádobí a talíře, sortery 
odpadu a odpadkové koše. 



ZÁSUVKY  
ZA DVEŘMI

Praktické a přehledné  
uspořádání vnitřního prostoru 

kuchyně umožní nejrůznější 
organizéry. Vysoká  

nosnost kování umožňuje  
skladovat potraviny  
i kuchyňské nádobí.  

Více na siko.cz.

VĚŽ A LEDVINKA
Set pro vysoké potravinové 

skříně TOWER Maxi 
Classic obsahuje rám, pět 

košů s drátěným dnem, 
plnovýsuv Fulterer s dotahem 

a tlumením. Vhodný do 
skříňky s vnitřní výškou 190 až 
210 cm a šířkou 40 cm. Akční 

cena 10 990 Kč. 

Ledvinka STARCORNER je 
určená do skříňky o šířce 

minimálně 80 cm. Set 
obsahuje dvě police a dvě 

ramena s tlumením. Montáž 
na tyč. Provedení chrom, 

MDF bílá. Nosnost police  
10 kg. Akční cena 6990 Kč. 

Více na oresi.cz.

JEDNÍM POHYBEM
Sofistikované systémy umožní 
mít naráz přehled o obsahu celé 
potravinové skříně s několika policemi. 
Samozřejmostí je dostatečná nosnost. 
Více na siko.cz.
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INZERCE

POHODLÍ A PŘEHLED
Moderní kuchyně nabízejí pohodlná praktická řešení využití 
úložných prostor a snadný přístup do všech skříněk za pomoci 
kování a výsuvných systémů. Tyto nábytkové systémy jednak 
uspoří námahu při otevírání horních či spodních skříněk, zajistí ale 
také bezpečný pohyb pod otevřenými horními dvířky a pohodlné  
tlumené dovírání. Zároveň máte dokonalý přehled o uložených 
kuchyňských pomůckách či ingrediencích a rovněž úklid vnitřních 
prostor nábytku je mnohem snazší.

NEČEKANÝ 
PROSTOR
Dřezová zásuvka ve 
tvaru U využívá prostor 
kolem dřezu. Využít 
ho můžete na uložení 
houbiček, hadříků, čisticích 
a mycích prostředků.  
Více na blum.cz.

PŘEHLED  
V ROHU

Rohová zásuvka 
Space Corner 
se systémem 

TANDEMBOX 
antaro, který umožní, 

že i v rohu můžete 
rozdělit prostor 

v zásuvce a získat tak 
dokonalý přehled. 
Samozřejmostí je 

tlumení při dovírání. 
blum.cz

POMŮŽE PLÁNOVAČ
◗  Na internetu jsou dostupné nejrůznější 

plánovače. Pokud jde o kuchyň, naplánovat 
si díky nim můžete nejen dispozici 
kuchyňské linky jako takové, ale také typ 
a vybavení úložných prostor, které budou 
vaší domácnosti ušité na míru. 

◗  Zkusit můžete například Zónový plánovač 
na webové stránce blum.com. Program 
vám pomůže zjistit, kolik úložných prostor 
potřebujete i jak nejlépe v nich předměty 
uložit. Poskytne i rady týkající se funkčních 
skříněk.
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