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Potravinové zásoby
Předpokladem funkční kuchyně je promyšlený systém uklá-

dání potravinových zásob. Přehlednosti pomáhají různé vý-

suvné systémy, které usnadní ukládání i do těžko dostupných 

částí kuchyňského nábytku. Praktickým doplňkem vysokých 

potravinových skříní jsou plnovýsuvné zásuvky s průhledný-

mi bočnicemi nebo drátěné konstrukce s policemi, které jsou 

po vysunutí přístupné z více stran. K dispozici jsou i systémy, 

které se po vysunutí ze skříně ještě otočí. K úložným účelům 

se nyní více využívá například i stěna nad pracovní deskou, 

která se dá osadit úzkými policemi nebo závěsnými prvky. 

Potravinová skříň kuchyně Oresi s výsuvnou 
konstrukcí, přístupnou ze dvou stran,  

www.oresi.cz

Sestavy kuchyní Ballerina je možné vybavit 
ležérními dřevěnými boxy na ukládání 
potravin, www.ballerinakuchyne.com

Výsuvné kontejnery systému space tower  
(Blum), průsvitné bočnice pomáhají 

přehlednosti, www.blum.cz

Dóza na uskladnění sypaného čaje 
artesano (Villeroy & Boch),  

objem 0,85 l, porcelán, víčko  
a čajová odměrka z akátového dřeva, 

cena 1 130 Kč,  
www.pottenpannen.cz

Potravinová skříň vybavená 
různě hlubokými plnovýsuvnými 
zásuvkami s možností doplnit je 
i organizéry, www.hettich.com
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Nová spodNí řešeNí
Místo spodních skříněk se nyní více používají hluboké výsuv-

né kontejnery doplněné mělčími zásuvkami, které jsou snadno 

dostupné i v zadních partiích. Výsuvné systémy jsou vybavené 

mechanismy, které zajistí snadné otevírání i plynulé automatic-

ké dovírání. Do rohových skříněk se používají rozmanité otoč-

né nebo výsuvné konstrukce s policemi, které umožní uklá-

dání nádobí i do těžko dostupných koutů. Oblíbené jsou také 

úzké výsuvné drátěné police se zarážkami, které jsou vhodné 

na ukládání nádob s dochucovadly. Tyto atypické prvky navíc 

umožní přizpůsobit šířku nábytku individuálním potřebám.

Kuchyň Oresi s otočnou policí,  
které se říká ledvina, protiskluzová dna, 

www.oresi.cz

Kuchyňská sestava JN Interier s výsuvným 
dílem se dvěma policemi a zarážkami,  

www.jninterier.cz

Zásuvka z řady InnoTech Atira (Hettich), 
různé šířky a rozmanité děliče,  

www.hettich.com

Sada nožů v bloku spitzenklasse 
(WMF), čtyři nože vyrobené z jednoho 
kusu speciální nožířské oceli, ocílka, 

dřevěný blok, cena 5 087 Kč,  
www.chefshop.cz Zásuvky z řady Ambia Line (Blum), vnitřní členění, protiskluzová 

dna, různé velikosti, www.blum.cz


