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FUNKČNÍ PRVKY V KUCHYNI
Je místem, kde se trávíme spoustu času, vykonáváme v ní mnoho činností, souvisí 
s velkými nároky na ukládání. Proto je tak důležité její racionální uspořádání 

a využití prostoru s pomocí nápaditých řešení.
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ZKOSENÁ HRANA DVÍŘEK DIGESTOŘ FABER

INTEGROVANÁ MADLAMASIVNÍ DŘEVO

PODSVÍCENÉ ZKOSENÉ HRANY MODERNÍ ŘEŠENÍ

PODSVÍCENÉ ZKOSENÉ HRANY a osvětlené vitríny 
německé kuchyně SieMatic připomínají obývací část 
domu. Novinka roku 2020 získala již mnohá ocenění. 
Cena podle konkrétních rozměrů a řešení. STOPKA, 
www.stopka.cz
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ZKOSENÁ HRANA dvířek T.acrylic 
zajišťuje nábytku minimalistický vzhled, 
protože tenká kovová úchytka je skrytá 
v jejich horní části. Cena včetně úchytky 
od 3 600 Kč za m2. TRACHEA,  
wwww.trachea.cz

DIGESTOŘ FABER Glam-Fit s vysokým 
výkonem a nízkou spotřebou lze díky 
tenkému profilu maximální přisadit 
ke stěně. Na výběr černá a bílá varianta 
ve dvou šířkách. Cena od 16 550 Kč. 
INPRO DESIGN, www.inprodesign.cz

MASIVNÍ DŘEVO posloužilo 
k ruční výrobě stylově výrazné linky 
s vyřezávanými korintskými hlavicemi. 
Cena celé sestavy včetně montáže bez 
spotřebičů je 350 000 Kč. ART-STYLE, 
www.art-style.cz

INTEGROVANÁ MADLA přispívají 
k dokonalé funkčnost kuchyně Poliform 
Shape. Povrchové úpravy jsou k dispozici 
ve více než desítkách variant. Cena 
na objednávku. STOPKA, www.stopka.cz

MODERNÍ ŘEŠENÍ kuchyně 
Poliform se samostatným varným 
ostrůvkem se nerezovými plochami 
odlišuje od tradičních kuchyní 
z masivního dřeva. Cena podle 
parametrů zakázky. STOPKA,  
www.stopka.cz

MINIMALISTICKÝ PRACOVNÍ 
STŮL, oceněný Red Dot Design 
Award a German Design Award, získal 
nový rozměr díky možnosti integrace 
digestoře do krychlové spodní 
skříňky. Cena podle provedení. 
NEXT125, www.next125.com

PRAKTICKÉ DRŽÁKY TALÍŘŮ 
usnadňují manipulaci s nádobím, 
jsou vstřícné k přehlednosti a udržení 
pořádku v zásuvce, nastavitelné 
od průměru 180 do 320 mm. Cena 
3 698 Kč/2ks. ORESI,  
www.kuchyne-oresi.cz

Jak v poslední době potvrzují různé 
výstavy a veletrhy, alfou a omegou 
dokonalého fungování moderních 

kuchyní jsou zejména rozličné výsuv-
né či posuvné systémy. Nejen že se 
postarají o co nejlepší využití místa 
v lince, ale podílejí se i na maxima-
lizaci úložného prostoru a mnohdy 
i pracovních či jídelních ploch. To si 
samozřejmě výrobci berou k srdci 
a tyto z pohledu funkčnosti nesmírně 
důležité a technologicky vychytané 
prvky do svých sestav už běžně inte-
grují.

BAKTERIE SAMY MIZEJÍPRAKTICKÉ DRŽÁKY TALÍŘŮ

ODSÁVAČ FABER FABULA

MINIMALISTICKÝ PRACOVNÍ STŮL

BAKTERIE SAMY MIZEJÍ z povrchu dvířek 
T.effect. Speciální povrchová úprava eliminuje 
i výskyt dalších choroboplodných zárodků 
a minimalizuje nároky na údržbu. Cena  
2 875 Kč/m2. TRACHEA, wwww.trachea.cz

ODSÁVAČ FABER FABULA je výjimečný 
výsuvný prvek, instalovaný do pracovní 
desky za varnou plochou. Výsuv cca 40 cm 
a nasávání vzduchu štěrbinou v horní části 
zachytí páry i z vyšších nádob.  
Cena od 33 990 Kč. INPRO DESIGN,  
www.inprodesign.cz
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NA ZAKÁZKU je vyrobena kuchyňská linka 
z masivního dřeva s bukovými pracovními 
deskami. Barva slonová kost s ručně 
nanášenou jemnou patinou. Cena včetně 
montáže a návrhu 390 000 Kč bez 
spotřebičů. ART-STYLE, www.art-style 

DNO HORNÍ SKŘÍŇKY, tvořené 
bezpečnostním sklem, je prosvětleno 
LED diodami. Praktické i estetické řešení 
odlehčí atmosféru kuchyně a dodá jí nádech 
intimity a útulnosti. Cena podle šíře skříňky 
od 2 090 Kč. ORESI, www.kuchyne-oresi.cz

VÝSUVNÉ KOŠE, umístěné do jedné ze 
spodních zásuvek kuchyňské linky, pomáhají 
při třídění odpadu, řešení navíc respektuje 
jednoduché linie nábytku. Cena podle 
konkrétního provedení. SAPHO,  
www.sapho.cz

DNO HORNÍ SKŘÍŇKYKUCHYŇSKÁ LINKA NA ZAKÁZKU

 VÝSUVNÉ KOŠE

ŽÁDNÉ OTISKY PRSTŮ

SKLADOVÁNÍ BRAMBOR

ŽÁDNÉ OTISKY PRSTŮ neulpívají na speciálním sametově hladkém 
nanopovrchu bezúchytkových dvířek Softixx, která se otevírají jen 
lehkým stisknutím. Cena 6 268 Kč/m2. TRACHEA, wwww.trachea.cz
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PRO SKLADOVÁNÍ BRAMBOR, cibule 
a další zeleniny jsou určeny proutěné 
koše, zasouvací do linky. Potraviny jsou 
tak vždy po ruce. Šířka 45 a 60 cm. Cena 
od 1 650 Kč/ks. SAPHO, www.sapho.cz
 
VINOTÉKA INTEGROVANÁ 
do kuchyňského ostrůvku je součástí 
vybavení interiéru, vyrobeného na zakázku 
z masivního dřeva. Pracovní desky jsou 

z odolného buku. Celková cena bez 
spotřebičů je 320 000 Kč. ART-STYLE, 
www.art-style.cz

VEŠKERÉ VNITŘNÍ USPOŘÁDÁNÍ 
kuchyně Shape od italské značky 
Poliform je maximálně variabilní, každé 
řešení respektuje především přání 
a potřeby klienta. Cena podle konkrétní 
zakázky. STOPKA, www.stopka.cz

POTRAVINOVÁ SKŘÍŇ je součástí 
kuchyně z masivního javorového dřeva. 
Členění jejího prostoru umožňuje 
přehledné ukládání potravin, k vybavení 
patří i buková prkénka a zcela vysouvací 
vál. Cena zobrazeného modelu je od 
28 000 Kč. HŠ RUSTIKAL,  
www.hsrustikal.cz

VEŠKERÉ VNITŘNÍ USPOŘÁDÁNÍ
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POTRAVINOVÁ SKŘÍŇ

VINOTÉKA INTEGROVANÁ DO KUCHYŇSKÉHO OSTRŮVKUVÝSUVNÝ SYSTÉM FLYMOON

VÝSUVNÝ SYSTÉM FLYMOON je jedním 
z možných chytrých řešení organizace rohové 
skříňky. Nádobí je díky tomu dobře dosažitelné. 
Cena podle konkrétní zakázky. SAPHO,  
www.sapho.cz
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