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Route

Route
Obývací pokoj a kuchyň jsou v dnešní
době propojené do jednoho celku. Při
zařizování takovýchto interiérů je nutné
nabídnout harmonicky sladěný nábytek.
Ladit musí barva, povrchová úprava i
materiál.
Unikátní interiérový koncept nábytku
Route splňuje všechny tyto kritéria. Je v
pravém smyslu křížencem obývacího
pokoje a kuchyně. Pro zákazníka to
znamená, že z každého kuchyňského
modelu si pomocí speciálních skříněk
zařídí i obývací pokoj. Vysoká variabilita
konceptu Route je přímo stvořená pro
kreativní nápady.

Vysoká variabilita barev a stylů
Nejsilnější stránkou nábytkové série Route je jeho
stavebnicový princip. Při návrhu interiéru můžete
kombinovat barvu korpusu a dvířek, pospojovat
skříňky do tvaru, který bude zrcadlem vaší
individuality a na dvířka umístit libovolnou úchytku.
Jak jste byli doteď omezovaní přesně stanovenými
sestavami, tak nyní si můžete vytvořit vlastní a
jedinečný design.
Návrh interiéru je realizovaný pomocí 3D grafického
programu s aktivní pomocí našich poradců.
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Family

Kuchyně vyladěné pro všechny

Tak jako kuchyně tvoří srdce domácnosti, tak kuchyňský
nábytek tvoří srdce společnosti Decodom. Během 20 let se
kuchyně
z Decodomu stali součástí mnohých slovenských, ale i
evropských rodin. Rozumíme individuálním potřebám
rodinného kruhu, a proto je nabídka kuchyní Decodom
pestrá.
Kuchyně Family jsou nejnovějším členem rodiny kuchyní z
Decodomu, které generačně nahradili kuchyně Decoplan.
Jak bývá zvykem
v dobrých rodinách, zdědili všechny dobré vlastnosti a díky
moderní době získali množství výhod.
Těší nás, že i nadále můžeme patřit do vaší rodiny a byt její
důležitou součástí.

Výhody kuchyní Family:

dlouholetá tradice
výroby kuchyní

široká nabídka barev a
modelů

moderní design
dlouhá životnost

inovativní
technologie výroby

kvalitní
zásuvkové kovaní

přehledná a variabilní
vnitřní výbava

kvalitní
vstupní materiály

individuální
ergonomické řešení

vysoká kvalita
za přijatelnou cenu

profesionální služby

životní
prostredí

široká nabídka
barev a modelů
ASTORIA

LEANDRA

BIBIANA

CARMEN

LOTA

25

CORA

MANILA

PORTA

DONA

ELIS

RADUZA

ESTER

REA

*NOVINKA

RUT

GALA

SIMA

Cenová hladina: 4

BIBIANA

Cenová hladina: 4

bílá arctic
/BIAA/

pino aurelio
/PINO/

mušle
/MUSE/

vanilka patina
/VPAT/

pino aurelio
/PINO/

dub riviera mountain /
DMON/

vanilka patina
/VPAT/

kašmír raster
/KASR/

dub bardolino
/DBAR/

Cenová hladina: 4

CORA

Cenová hladina: 3-4

bílá arctic
/BIAA/

bílá vysoký lesk
/BIEL/

vanilka
/VANI/

ivory vysoký lesk
/IVOL/

kašmír
/KASM/

šedá vysoký lesk
/SEDL/

pino aurelio
/PINO/

Jako první na Slovensku jsme
zprovoznili nejmodernější výrobní
linku vybavenou technologií
olepování hran laserem. Výsledkem
precizní práce je neviditelný spoj a
prvotřídní kvalita.
Laserovou hranu najdete v
kuchyních:

dub halifax tabák
/DHAT/

pino aurelio
/PINO/

magnolia
/4MAGN/

dub nelson
/DNLS/

dub san remo sand
/DSAN/

piesok
/PIES/

DONA

Cenová hladina: 4

písková
/PIES/

šedá
/SEDA/

pino aurelio
/PINO/

dub san remo sand
/DSAN/

dub nelson
/DNLS/

*NOVINKA
TEA

IRIS

*NOVINKA
TILIA

173 928

barev předních ploch

JELA

kašmír
/KASM/

Ima, Ima 2,
Iris,
Tilia a Tilia 2.
šedý kámen
/SEKA/

šedá diamant
/SEDD/

KATY

dub arlington
/DARL/

LADA

TILIA 2

ROUTE

ELIS

bílá arctic
vysoký lesk
/BIAL/

vanilka
vysoký lesk
/VAVL/

grafit
vysoký lesk
/GRAL/

bíla arctic
/BIAA/

dub bardolino
/DBAR/

ESTER

bílá arctic
vysoký lesk
/BIAL/

vanilka
vysoký lesk
/VAVL/

červená
vysoký lesk
/CERL/

marigold
vysoký lesk
/MARL/

tmavohnedá
vysoký lesk
/THNL/

grafit
vysoký lesk
/GRAL/

bílá arctic
/BIAA/

grafit
/GRAF/

pino aurelio
/PINO/

magnolia
/MAGN/

dub san remo sand
/DSAN/

dub bardolino
/DBAR/

dub arlington
/DARL/

dub wotan
/DWOT/

bílá vysoký lesk
/BIEL/

ivory vysoký lesk
/IVOL/

šedá vysoký lesk
/SEDL/

pino aurelio
/PINO/

kašmír
/KASM/

šedý kámen
/SEKA/

šedá diamant
/SEDD/

dub arlington
/DARL/

bílá lakovaná
supermat
/BIPS/

kašmír lakovaná
supermat
/KAPS/

oxid červený
/OXCE/

zelená lesní
/ZELE/

chromix stříbrný
/ACST/

ferro bronzový
/AFBR/

dub halifax bílý
/DHAB/

jasan horský
/JASH/

bílá lakovaná
supermat
/BIPS/

kašmír lakovaná
supermat
/KAPS/

oxid červený
/OXCE/

zelená lesní
/ZELE/

chromix stříbrný
/ACST/

ferro bronzový
/AFBR/

dub halifax bílý
/DHAB/

jasan horský
/JASH/

Cenová hladina: 6

GALA

Cenová hladina: 4-5

dub bardolino
/DBAR/

typů skříněk

dokonale sladěné s unikátním
interiérovým konceptem

IMA

Cenová hladina: X

*NOVINKA

IMA 2

35

barev pracovních
desek

Laserová hrana

dub riviera mountain
/DMON/

*NOVINKA *NOVINKA
CARMEN

IMA

barev korpusů

*NOVINKA
Cenová hladina: 5

ASTORIA

11

modelů kuchyní

kašmír
/KASM/

*NOVINKA
IMA 2

Cenová hladina: X

*NOVINKA

RUT

Cenová hladina: X

IRIS

Cenová hladina: 4-6

bílá lakovaná
vysoký lesk
/BIPL/

vanilka lakovaná
vysoký lesk
/VAPL/

šedá lakovaná perlička
vysoký lesk
/PESL/

chilli lakovaná
vysoký lesk
/CHPL/

bílá lakovaná
supermat
/BPIS/

kašmír lakovaná
supermat
/KAPS/

šedý kámen lakovaná
supermat
/SKPS/

šedá lakovaná
supermat
/SEPS/

SIMA

břidlice černá
/BRIC/

dub kronberg světlý
/DKRS/

dub san remo sand
/DSAN/

dub wotan
/DWOT/

dub riviera mountain
/DMON/

TEA

JELA

kašmír
vysoký lesk
/KASL/

šedý kámen
vysoký lesk
/SKAL/

buk sand
/BKSD/

LADA

Cenová hladina: 5

LEANDRA
Cenová hladina: 5

LOTA

Cenová hladina: 6

MANILA

Cenová hladina: 4

bílá arctic
/BIAA/

bílá arctic
/BIAA/

pino aurelio
/PINO/

magnolia
/MAGN/

vanilka patina
/VPAT/

kašmír raster
/KASR/

kašmír raster
/KASR/

dub riviera mountain
/DMON/

bílá arctic
/BIAA/

bílá arctic
/BIAA/

kašmír
/KASM/

magnolia
/MAGN/

dub san remo sand
/DSAN/

šedý kámen
/SEKA/

vanilka patina
/VPAT/

Antibakteriální
úprava

dub riviera mountain
/DMON/

fjord
/FJOR/

Při výrobě pracovních
desek jsou ionty stříbra
přidávané do HPL laminátů. Výsledkem
jsou skvělé
vlastnosti těchto povrchů: antibakteriální,
netoxický,
bez škodlivých vlivů na
lidi a životní prostředí.
Využití antibakteriálních
vlastností stříbra je
osvedčeným prostředkem,
jak redukovat výskyt
bakterií. Ionty stříbra se
vážou s určitými složkami
bakterií a zapříčiňují jejich
odumírání. Za 24 hodin
dochází k redukci počtu
bakterií tisícinásobně.

cement
/CEME/

plower mat
/PLOM/

*NOVINKA
PORTA

Cenová hladina: 6

RADUZA
Cenová hladina: 6

vanilka
/VANI/

dýha
vanilka
/VANI/

pino aurelio
/PINO/

vanilka patina
/VPAT/

dub kronberg světlý
/DKRS/

mušle
vysoký lesk
/MUSL/

cement
/CEME/

plower mat
/PLOM/

bílá lakovaná
vysoký lesk
/BIPL/

vanilka lakovaná
vysoký lesk
/VAPL/

šedá lakovaná perlička
vysoký lesk
/PESL/

chilli lakovaná
vysoký lesk
/CHPL/

bílá lakovaná
supermat
/BIPS/

kašmír lakovaná
supermat
/KAPS/

šedý kámen lakovaná
supermat
/SKPS/

černá lakovaná
supermat
/CIPM/

břidlice černá
/BRIC/

dub kronberg světlý
/DKRS/

dub san remo sand
/DSAN/

dub wotan
/DWOT/

dub riviera mountain
/DMON/

dub halifax tabák
/DHAT/

bílá lakovaná
vysoký lesk
/BIPL/

vanilka lakovaná
vysoký lesk
/VAPL/

šedá lakovaná perlička
vysoký lesk
/PESL/

chilli lakovaná
vysoký lesk
/CHPL/

bílá lakovaná
supermat
/BIPS/

kašmír lakovaná
supermat
/KAPS/

šedý kámen lakovaná
supermat
/SKPS/

černá lakovaná
supermat
/CIPM/

břidlice černá
/BRIC/

dub kronberg světlý
/DKRS/

dub san remo sand
/DSAN/

dub wotan
/DWOT/

dub riviera mountain
/DMON/

dub halifax tabák
/DHAT/

bílá arctic
/MBIA/

vanilka
/MVAN/

kašmír
/MKAS/

šedý kámen
/MSEK/

šedá onyx
/SEON/

pino aurelio
/MPIA/

vanilka patina
/MVAP/

dub bardolino
/DBAR/

dýha
kašmír
/KASM/

99,9%

Cenová hladina: 5-7

KORPUSY

REA

Cenová hladina: X

*NOVINKA

zelená lesní
/ZELE/

chromix stříbrný
/ACST/

dub halifax tabák
/DHAT/

dub kronberg světlý
/DKRS/

šedá lakovaná
supermat
/SEPS/

PRACOVNÍ
DESKY

ferro bronzový
/AFBR/

dub halifax bílý
/DHAB/

jasan horský
/JASH/

šedá lakovaná
supermat
/SEPS/

Premium díky
novému, kvalitnímu
zušlechtění představuje
úplně novou kategorii
v rámci materiálů na
bázi dřeva. Inovativní
povrch PerfectSense
spojuje perfektní vzhled s
dokonalým pocitem na
dotyk. Speciální proces
povrchové úpravy s UV
technologií výrazně
zlepšuje povrch desky
PerfectSense. Díky tomuto
inovativnímu postupu se aj
do průmyslové výroby
podařilo dostat materiál s
kvalitou na úrovni high-end
povrchů. Materiál
PerfectSense Premium
najdete v kuchyních :

Ima, Ima 2,
Iris, Tilia
a Tilia 2.
dub kronberg světlý
/DKRS/

dub bardolino
/MBAR/

dub riviera mountain
/MMON/

*NOVINKA

dub halifax tabák
/DHAT/

*NOVINKA

metallo grau braun
/4UMG/ /AUMG/

tivoli béžové
/4UTI/

trento béžová
/4UTR/

isodora béžová
/4UIB/

santuro light grey
/USLG/

dub bardolino
/4UDB/

dub truffel
/UDTR/

san remo sand
/AUSS/

dub arlington
/AUAR/

dub nelson
/AUNL/

dub bardolino
/ADBS/
schoko

dub halifax tabák
/ATHO/

dub wotan
/AWOT/

calcite grey
/ACAG/

cream tessina
/ACRT/

travertine
/ATRA/

sonnenberg spruce
/ASBS/

ferro bronzový
/AFBR/

santuro antracit
/USAA/

břidlice černá
/ABRC/

keramika antracitová
/AKEA/

chromix stříbrný
/ACST/

dub kronberg světlý
/ADKS/

spárovka šedá
/SPAS/

borovice rustik
/BORR/

bronzit hnědý
/BROH/

marmor medusa
/MARM/

copperfield
/COPP/

carrara royal
/CARR/

dub halifax bílý
/DHAB/

jasan horský
/JASH/

concrete white
/CWHI/

caruso
/CARU/

marmor meduno
/MRME/

memphis terrazzo
/METE/

bakterií bude zničených.
oxid červený
/OXCE/

Materiál PerfectSense

cement
/CEME/

*NOVINKA *NOVINKA
pino aurelio
/PINO/

plower mat
/PLOM/

PerfectSense
Premium

dub halifax tabák
/DHAT/

TILIA 2

vanilka
/VANI/

šedý kámen raster
/SKAR/

*NOVINKA *NOVINKA
TILIA

KATY

mušle
/MUSE/

dub craft tabák
/DCRT/

Cenová hladina: 5-7

Cenová hladina: 6

cement
/CEME/

dub halifax tabak
/DHAT/

Cenová hladina: 6

Cenová hladina: 6

fjord
/FJOR/

*NOVINKA
Cenová hladina: 6

černá lakovaná
supermat
/CIPM/

magnolia
/MAGN/

*

*NOVINKA* *NOVINKA*

*

*

*

*

**

NOVINKA

*NOVINKA *NOVINKA* *NOVINKA*

*pracovní desky s antibakteriálním
povrchem

inovativní
technologie
výroby

Do výsledné podoby kuchyně
významně vstupuje i technologie
výroby. Modernizací našeho
technického portfólia se neustále
snažíme zlepšovat výrobní procesy.
Naším cílem je

KVALITA a EFEKTIVITA.

Od nářezového centra přes vrtací
centum, CNC frézy, laserové hranění
až po membránové vakuové lisovaní
a následnou montáž a balení. V
každém bodě výroby kontrolujeme
kvalitu jednotlivých dílců, sbíráme
data, vyhodnocujeme a zavádíme
takové opatření, aby výsledkem byla
kvalitní a pěkná kuchyně.

laserová hrana

Laserová technologie
Estetika a vysoká kvalita.
Výhodou laserového opracování
hran je bezchybný spoj, který
kromě vysoké designové hodnoty
přináší i praktický význam. Spoj je
vodotěsný, kompaktní, odolný vůči
teplu, a proto mu nehrozí odlepení
ani při umístnění v blízkosti
elektrospotřebičů anebo tepelných
zdrojů.

kuchyně bez úchytek

kvalitní
zásuvkové
kovaní

Technologie TIP-ON
Pro funkční komfort otvírání
Dveře, výklopy či systémy výsuvů:
Kuchyně bez úchytek s
integrovanou mechanickou
podporou otvírání TIP-ON se
otvírá jednoduchým ťuknutím. Na
dovření stačí jemné zatlačení na
čelo. Mechanismus TIP-ON zůstává
plně funkční, ikdyž dveře, výklopy
anebo výsuvy vytáhnete rukou.

Kvalitní
kovaní na
celou
životnost
nábytku.

Zásuvky TANDEMBOX - ANTARO

Jednotný systém. N ejvšestrannější možnosti. TAN DEMBOX, osvědčený kovový zásuvkový systém, nabízí široké
spektrum použití. Základem je vždy osvedčená korpusová lišta TAN DEMBOX. Stará sa o jemný lehký chod a vysoký
komfort pohybu.

Výrazné vylepšení techniky
TANDEMBOX přesvědčuje již mnoho let vysokým komfortem
obsluhy a univerzálním designem. Po technickem
přepracování je zásuvkový systém na nové úrovni.

Příjemné otevírání
Komfort již při otvírání povýšily na výrazně vyšší úroveň nízká
ovládací síla při otvírání, a rovněž ještě měkčí změna k
lehkému chodu.

Vylepšená kvalita
Optimalizované boky v kombinaci s novým
upevnením čela se zřetelně postarají o větší
stabilizaci.

Vylepšený lehký chod
Další vylepšení komponentů v boku a korpusové liště
zdokonalují lehký chod TANDEMBOX-u a zajišťují ejšte větší
hladkost.

přehledná a
variabilní vnitřní
výbava

Nabízíme vám moderní kuchyně, v kterých se v dokonalé harmonii spojuje estetika
s funkčností. Dobrá kuchyně je nejen krásná, ale i praktická. Promyšlený systém
vnitřního života se hravě postará o pořádek a podporuje tak zjednodušení
pracovních úkonů. Jak máte všechno co potřebujete po ruce, práce beží jako po
másle.

3

linie vnitřního vybavení

1

AMBIA - LINE
Pořádek v té nejkrasnější podobě.

2

ORGA - LINE
Inspirující pořádek.

3

AGOFORM
Základní pořádek.


Základním předpokladem kvalitní kuchyně jsou prvotřídní materiály vstupující
do procesu výroby. Výběru materiálů věnujeme obrovskou pozornost. Do
kvality neustále investujeme, proto jsou v našich výrobcích komponenty
výhradně od renomovaných značkových výrobců, na které sa můžeme
spolehnout. Vstupné materiály a komponenty pravidelně kontrolujeme, a proto
vždy splňují přísné evropské normy. Nikdy nekupujeme pochybné a zdraví
škodlivé materiály. To je naše priorita.

1
2
3
5

8

4

7

6

1
2
3
4
5
6
7
8

Kvalita je nejlepší
recept
Kuchyně jsou naší srdcovou záležitostí. Dbáme na maximální kvalitu všech
aspektů výrobního procesu, proto se nebojíme nabídnout našim zákazníkům
nadstandardní záruční dobu na naše kuchyně. Jedinou podmínkou je odborná
montáž autorizovanými servisními partnery. Montáž nábytku vykonávají školení
pracovníci s dlouholetou praxí. Jsou vybavení profesionálním nářadím a díky jejich
zkušenostem bude montáž pro vás jednoduchou záležitostí.

1

Prvotřídní konstrukční materiál. Laminovaná
dřevotřísková deska o tloušťce 16 mm.

2

Kování pro závěsní skříňky dimenzované na
zátěž až 70 kg, s možností výškového nastavení.
Závěsy dveří BLUM s integrovaným tlumením
a doživotní zárukou.

3

Nosnost police 15 kg. Bezpečnostní podložky
zajistí polici proti pohybu.
Možnost individuálního nastavení pozice police.

4

Silikonový tlumič integrovaný do dveří pro jejich
komfortní zavírání.
ABS hrana na všech namáhaných
částech skříňky.
Šestibodové spojení části korpusu a záda v
drážce zajišťují pevnou konstrukci.

8

7

6

5

1
2
3
4
5
6
7
8

Odolná pracovní deska s ABS nebo zaoblenou
hranou.
Kovové zásuvky BLUM s doživotní zárukou a
bezúdržbovým chodem.
Vysoká nosnost zásuvek, až 130 kg.
TIP-ON BLUMOTION kombinace lehkého
otevírání a zavírání bez úchytky.
Silikonový tlumič integrovaný do přední plochy
pro ještě jemnejší zavírání.
Flexibilní uchycení podnože pro jednoduché
a rychlé nasazení.
Výškově nastavitelné nohy na vyrovnání
nerovnosti podlahy, výběr ze dvou výšek 124 mm
a 180 mm.
Pevná konstrukce korpusu tvořená dřevěnými
kolíky, spojovacím kováním a zády v drážce.

ČASTO

ZŘÍDKA

individuální
ergonomické
řešení
Ušetřete čas a vzdálenosti. Už při
plánovaní kuchyně si promyslete, kde a
jaké kuchyňské pomůcky budete v
budoucnosti potřebovat. To je klíč k
jednoduchým pracovním postupům.

ČASTO

STÁLE

Zóna ZÁSOBY
Potraviny odkládajte centrálně. Věci
ukládajte tak, aby byly pohodlně po
ruce, lehce přístupné a dbejte při tom
na krátké vzdálenosti.
Zóna UKLÁDÁNÍ
Do blízkosti si ukládajte příbory a
sklenice. Prostírání stolu je tak
pohodlnejší. Pokud je nablízku také
myčka, uložení čistého nádobí bude
hotové raz dva.
Zóna MYTÍ
Při mytí, čistění a likvidaci je důležitá
hygiena. Ve výsuvu pod dřezem musí
být všechno dobře přístupné a uložené
v čistotě.
Zóna PŘÍPRAVY
Ideální místo na pracovní plochu je mezi
dřezem a varnou deskou, díky čemu
máte krátkou vzdálenost k vodě, varné
desce i k nádobě na odpadky.
Zóna VAŘENÍ
Pomůcky na vaření a pečení, jako jsou
pánve, hrnce, kuchyňské příbory nebo
plechy na pečení, ukládajte podle
možnosti přímo u sporáku a trouby.

Zóna VAŘENÍ

Optimalizované pracovnÍ postupy
Kuchyně je možné rozdělit do zón podle jednotlivých činností.
Takto si zajistíte krátké cesty a vše je uloženo tam, kde to
potřebujete.

Kuchyně jednořadá

Kuchyně dvouřadá

Kuchyně s ostrůvkem

Zóna PŘÍPRAVY

Krátké vzdálenosti
Šetříte kroky každý den: zde přesně
vidíte ty stejné pracovní zóny - rozdíl je
v uspořádání!

Zohledněné pracovní postupy

Zóna MYTÍ

Kuchyně ve tvaru U

Kuchyně ve tvaru G

Nezohledněné pracovní postupy

Zóna ZÁSOBY

3 nejdůležitejší
charakteristiky praktické
kuchyně:

1.
2.
3.

Kuchyně ve tvar L

Zóna UKLÁDÁNÍ

Dobré pracovní postupy
Kuchyňské příbory, lahve nebo potraviny – všechno pěkně
uspořádané ve vhodném vnitřním členění. Takto úhledně
organizovaná práce jde snadno od ruky.
Optimální využití prostoru
Široké, vysoké a hluboké výsuvy lépe využívají poskytnuté
místo. Pomocí správně zvolených skříněk můžete individuálně
uspořádat úložný prostor.
Vysoký komfort obsluhy
Jednoduché otevírání a jemné a tiché zavírání zásuvek zvyšují
komfort v kuchyni. V našich kuchyních se uplatňuje
nejmodernejší technika.

Ergonomické roviny
Rozdělte si všechny
odkládané věi na ty, které
jsou potřeba stále, často
nebo jen zřídka. Uložením
do správné roviny si ušetříte
zbytečné ohýbaní a
natahování.

Možnos

individu

ální

t

úpravy
rozměrů
sk
přímo v říněk a dvířek
e výrob
ě

Základní typy skříněk

Vysvětlivky
MBA Blumotion - úchytkový systém
MBT TIP-ON Blumotion - bezúchytkový

Spodní skříňky
Skříňky závěsné
Skříňky nízké
výška 32,2 cm / hloubka 56 cm výška 38,4 cm / hloubka 56 cm

Skříňky nadstavné
výška 13,5 cm / hloubka 56 cm

ES .. VNC
šírka
30/40/45/50/60/
75/80/90/120 cm

systém

MBA/MBT ES .. VNZ
šírka
30/40/45/50/60/
75/80/90/120 cm

MBA/MBT ES .. 1ZN
šírka
45/50/60/75/80/90 cm

MBA/MBT ES .. 1ZZ
šírka
50/60/75/80/90 cm

Skříňky koncové
výška 70,6 cm / hloubka 56 cm

MBA/MBT ES .. 2ZZ
šírka
50/60/75/80/90 cm

MBA/MBT ES .. 1ZKD
šírka
75/80/90 cm

ES 29 K

Skříňky dveřové
výška 70,6 cm / hloubka 51 cm

ES 23 S1D

MBA/MBT ES .. 2Z
šírka
30/40/45/50/60/
75/80/90 cm

MBA/MBT ES .. 3Z2
šírka
30/40/45/50/60/
75/80/90 cm

MBA/MBT ES .. K
šírka
30/40/45/50/60/
75/80/90/120 cm

MBA/MBT ES .. 3Z
šírka
30/40/45/50/60/
75/80/90/120 cm

MBA/MBT ES .. 4Z
šírka
30/40/45/50/60/
80/90 cm

MBA/MBT ES .. 3Z VZ
šírka
45/60 cm

MBA ES .. 4Z VZ
šírka
45/60 cm

Skrinky spotrebičové
výška 70,6 cm / hloubka 51 cm

MBA/MBT ES .. ER
šírka
60 cm

ES .. ND 1D
šírka
60 cm

ES .. DZ
šírka
30/40/45/50/60 cm

ES .. D 2D
šírka
60/75/80/90 cm

ES .. D KUV
šírka
45/50/60 cm

ES .. D 1D
šírka
45/50/60 cm

ES .. C
šírka
15/30 cm

MBA ES .. 2ZP
šírka
20 cm

ES .. ER2
šírka
60 cm

MBA/MBT ES .. KI
šírka
60/75/80/90 cm

MBA/MBT ES .. 2ZI alt.1
šírka
60/75/80/90 cm

MBA/MBT ES .. 2ZI alt.2
šírka
60/75/80/90 cm

MBA/MBT ES .. 3ZI
šírka
60/80/90 cm

K .. U
šírka
45/60 cm

K .. UV
šírka
45/60 cm

ES .... R 1D
šírka
105x60/110x65/
120x60/125x65 cm

MBA/MBT ES .. OKI1D/2D
šírka
60/80/90 cm

MBA/MBT ES .. OKD2D MBA/MBT ES 60 ERP 1Z
šírka
šírka
80/90 cm
60 cm

CHN 1D
šírka
60 cm

MBA/MBT ES .. 1 ZD alt.1 MBA/MBT ES .. 1 ZD alt.2
šírka
šírka
45/50/60/75 cm
45/50/60/75 cm

ES .... R 1D 836
šírka
105x60/110x65/
120x60/125x65 cm

MBA/MBT ERS1
šírka
60 cm

MBA/MBT ERS2
šírka
60 cm

MBA/MBT EMRS1
šírka
60 cm

MBA/MBT EMRS2
šírka
60 cm

MBA/MBT ES .... R 1Z
šírka
105x60/110x65/
120x60/125x65 cm

MBA/MBT ES .... R 1Z 836
šírka
105x60/110x65/
120x60/125x65 cm

MBA/MBT ER 3Z/3ZV
šírka
60 cm

ES .... K
šírka
105x60/110x65/
120x60/125x65 cm

ES .... K 836
šírka
105x60/110x65/
120x60/125x65 cm

ES 90 RL

Skříňky potravinové
výška 128,2 cm / hloubka 56 cm

MBA/MBT ERN 1Z
šírka
60 cm

MBA/MBT ERN DZ
šírka
60 cm

MBA/MBT MRN1 2Z
šírka
60 cm

MBA/MBT MRN2 3Z
šírka
60 cm

MBA/MBT ERKS 2Z
šírka
60 cm

MBA/MBT ERKS 2Z1D
šírka
60 cm

ES 99 S 1280
šírka
60 cm

CH KT5 / CH KT5V
šírka
60 cm

CH KT8 / CH KT8V
šírka
60 cm

MBA/MBT ES .. 2DZ
šírka
60/80/90 cm

MBA/MBT ES .. 1 ZD alt.3 MBA/MBT ES .. 1 ZD alt.4
MBA/MBT ES .. KD
šírka
šírka
šírka
45/50/60/75/80/90 cm
45/50/60/75/80/90 cm
75/80/90/120 cm

MBA/MBT VN 1Z
šírka
60 cm

ES 99 KS 1280
šírka
60 cm

PO .. S 1D
šírka
30/45/50/60 cm

CHU 12 / CHUV 12
šírka
60 cm

ES .. O2D
šírka
40/60 cm

ES 89 RD

MBA/MBT ES .. OK 1D/2D
šírka
60/80/90 cm

Skříňky spotřebičové
výška 128,2 cm / hloubka 56 cm

ES .. LFS
šírka
30/45 cm

ES .. LKOS
šírka
30 cm

MBA/MBT ES .. P4Z
šírka
45/50/60/80/90 cm

MBA ES .. STS
šírka
45/50/60 cm

ES .. LF / LFV
šírka
30/45 cm

ES .. LKO / LKOV
šírka
30 cm

MBA/MBT ES .. PT / PTV
šírka
45/50/60 cm

CHS 1D
šírka
60 cm

CHS 2D
šírka
60 cm

VS 1D
šírka
60 cm

PO / POV .. 4D
šírka
90 cm

MBA ES .. P / PV
šírka
90 cm

Skříňky potravinové
výška 195,4 - 214,6 cm / hloubka
56 cm

PO / POV .. 2D
šírka
30/45/50/60 cm

PO / POV .. 3D
šírka
30/45/50/60 cm

Skříňky závěsné nad myčku
výška 124,8 - 144 cm celková výška 195,4 - 214,6 cm / hloubka
56 cm

MBA/MBT EMR 1ZA/1ZAV MBA/MBT EMR 2ZA/2ZAV MBA/MBT MRK 2ZB/2ZBV MBA/MBT MRK 3ZB/3ZBV CHU 9 / CHUV 9
šírka
šírka
šírka
šírka
šírka
60 cm
60 cm
60 cm
60 cm
60 cm

MBA/MBT ES .. DZ
šírka
30/40/45/50/60 cm

Skříňky ostrůvkové
výška 70,6 cm / hloubka 82,5
cm

Skříňky spotřebičové
výška 195,4 - 214,6 cm / hloubka
56 cm

CHU 7 / CHUV 7
šírka
60 cm

ES .. 2DZ
šírka
60/80/90 cm

Skříňky rohové
výška 70,6 cm / hloubka 51 cm

Skříňky rohové
výška 128,2 cm / hloubka 56 cm

VS 2D
šírka
60 cm

ES .. 2D
šírka
60/75/80/90 cm

výška 70,6 cm

Skrinky spotrebičové
výška 89,6 cm / hloubka 56 cm výška 93 cm

MBA/MBT ES .. O3Z1D/2D
šírka
60/80/90 cm

Skříňky zásuvkové
výška 70,6 cm / hloubka 51 cm / šířka 120 - hloubka
56 cm

ES .. POL
ES .. 1D
šírka
šírka
15/20/30/40/45/50/60/ 15/20/30/40/45/50/60 cm
75/80/90 cm

Skříňky dřezové
hloubka 51 cm
výška 57,8 cm

MBA/MBT ES .. 1Z alt.1
šírka
45/50/60 cm

Vybrané skříňky umíme rozměrově upravit podle Vašich potřeb. V nabídce jsou
také skříňky se skleněnými dvířkami a skříňky se skleněnými dvířkami v hliníkovém
rámu. Rozměry jsou udávané jako rozměry samotných korpusů, bez výšky nožiček
(+12,4 nebo 18 cm), bez přesahu předních ploch (+1,8-2,2 cm podle tloušťky
přední plochy) a bez přesahu pracovní desky. Více informací vám poskytnou
profesionální poradci přímo na prodejnách.

MBA/MBT CH 1Z1D / 1ZV1D CHU 22 / CHUV 22
šírka
šírka
60 cm
60 cm

ZU 7 / ZUV 7
šírka
60 cm

ZU 4 / ZUV 4
šírka
60 cm

ZU 6 / ZUV 6
šírka
60 cm

MBA ES .. ST / STV
šírka
45/50/60 cm

Skříňky nadstavné
výška 32,5 - 51,2 cm / hloubka
56 cm

EH .. XHK/XHKT
šírka
45/50/60/90 cm

EH .. XN 1D
šírka
45/50/60 cm

EH .. XN 2D
šírka
90 cm

Horní skříňky
Skříňky výklopné
hloubka 31,5 cm
výška 35,2 cm

EH .. NY
šířka
60/75/90/120 cm

výška 51,2 cm

EH .. HK/HKT
šířka
45/50/60/75/80/90 cm

EH .. HK/HKT
šířka
105/120 cm

EH .. HKN/HKNT
šířka
45/50/60/75/
80/90 cm

EH .. HKN/HKNT
šířka
105 cm

výška 108,8 cm

EH .. V 1D
šířka
20/30/40/
45/50/60 cm

EH .. V 2D
šířka
60/75/80/90 cm

EH .. DKV 1D
šířka
45/60 cm

EH .. DKV 2D
šířka
60/90 cm

EH .. RLV
šířka
60/65 cm

výška 38,7 cm

EH .. RSV
šířka
60 cm

výška 70,4 cm

EH 60 MN
šířka
60 cm

EH 60 M 1D
šířka
60 cm

EH .. HV 1D
šířka
30/40/45/50/60 cm

Skříňky koncové
hloubka 31,5 cm
výška 51,2 cm

výška 108,8 cm

EH .. RL HV
šířka
60/65 cm

výška 89,6 cm

EH .. HSN / HSN SD
šířka
50/60/75/80/90 cm

EH .. RN alt.1
šířka
90/105 cm

hloubka 86 cm

AR .. - 706 K
šířka
30 cm

EH .. HS / HS SD
šířka
50/60/75/80/90cm

EH 29 K
šířka
28 cm

EH 60 NM
šířka
60 cm

EH 59 RDN
šířka
59,3 cm

EH .. RLN
šírka
60/65 cm

EH .. N POL
šířka
15/20/30/40/45/50/
60/75/80/90 cm

EVR 60
šířka
60 cm

EH .. N 1D
šířka
15/20/30/40/
45/50/60 cm

EH 23 S 1D
šířka
23 cm

EH 29 KV
šířka
28 cm

EH 23 SV 1D
šířka
23 cm

výška 120,8 - 140 cm / hloubka 56 cm

EVR 60 V
šířka
60 cm

EVR 60 H
šířka
60 cm

EH .. R alt.1
šířka
90/105 cm

EH .. RSN
šířka
60 cm

Skříňky spotřebičové
hloubka 31,5 cm
výška 41,4 cm
výška 47,2 cm

výška 89,6 cm

EH .. N 2D
šířka
60/75/80/90 cm

EH .. POL
šířka
15/20/30/40/45/50/
60/75/80/90 cm

NIKA .. - 1400
šířka
30/45/60 cm

NIKA .. - 1954
šířka
30/45/60 cm

NIKA .. - 2146
šířka
30/45/60 cm

AR .. - 352
šířka
30/45/60/75/90 cm

Police a regály
hloubka 20 cm

AR .. - 1282 K
šířka
30 cm

AR .. - 1954 K
šířka
30 cm

AR .. - 2146 K
šířka
30 cm

SPL .. x200x6
šířka
45/60/90/120 cm

horní skříňky
hloubka 315 mm

1-dveřová

EVR 60 HV
šířka
60 cm

EH 60 DG 414 HK/HKT
šířka
60 cm

EH 60 DG 472 HK/HKT
šířka
60 cm

EH .. R alt.2
šířka
90/105 cm

EH 59 RD
šířka
59,3 cm

výška 60,6 cm

výška 66,4 cm

EH 60 DG 606 HK/HKT
šířka
60 cm

EH 60 DG 664 1D
šířka
60 cm

Doplňky

výška 13 cm / hloubka 31,5 cm

MBA/MBT EH .. Z1 ND
šířka
40/45/50/60 cm

EH 45 Z3 ND
šířka
45 cm

EH 60 Z4 ND
šířka
60 cm

AR .. - 512
šířka
30/45/60 cm

hloubka 23 cm

SP .. x230x10
šířka
60/90/120/180 cm

AR horní
hloubka 335 mm

AR .. - 704
šířka
30/45/60 cm

AR .. - 896
šířka
30/45/60 cm

AR .. - 1088
šířka
30/45/60 cm

AR .. - 704 K
šířka
30 cm

EH .. 2D
šířka
60/75/80/90 cm

EH .. DK 1D
šírka
45/60 cm

EH .. DK 2D
šířka
60/90 cm

EH .. V POL
šířka
15/20/30/40/45/50/
60/75/80/90 cm

EH .. RL
šířka
60/65 cm

výška 51,2 cm

EH .. RS
šířka
60 cm

výška 51,2 cm

EH 60 NDF 1D
šířka
60 cm

EH 90 NDF 2D
šířka
90 cm

EH .. RV alt.1
šířka
90/105 cm

EH .. RV alt.2
šířka
90/105 cm

EH 59 RDV
šířka
59,3 cm

výška 70,4 cm

výška 70,4 cm

výška 70,4 cm

EH 60 DF 1D
šířka
60 cm

EH 90 DF 2D
šířka
90 cm

EH .. YHDF
šířka
60/90 cm

NIKA .. - 704
šířka
30/45/60 cm

NIKA .. - 896
šířka
30/45/60 cm

NIKA .. - 1088
šířka
30/45/60 cm

AR .. - 1400
šířka
30/45/60 cm

AR .. - 1954
šířka
30/45/60 cm

AR .. - 2146
šířka
30/45/60 cm

Nikové regály horní
výška 35,2 - 108,8 cm / hloubka 33,5 cm

NIKA .. - 352
šířka
30/45/60/75/90 cm

NIKA .. - 512
šířka
30/45/60 cm

AR .. - 896 K
šířka
30 cm

AR .. - 1208
šířka
30/45/60 cm

AR .. - 1282
šířka
30/45/60 cm

hloubka 33,5 cm

POL .. - 239/18-22
šířka
45/60/90/120/
180/240 cm

hloubka 12 cm

PRP ..
šířka
45/60/75/90 cm

PRP RD 60
šířka
60 cm

PRP RL ..
šířka
60/65 cm

spodní skříňky
hloubka 400 mm

1-zásuvková

ZRP ..
šířka
45/60/75/90 cm

1-dveřová

1-dveřová

sklopná

EH .. 1D
šířka
15/20/30/40/
45/50/60 cm

Akcentové regály spodní
výška 120,8 - 214,6 cm / hloubka 33,5 cm

1-dveřová
výklopná

výška 89,6 cm

výška 89,6 cm

Akcentové regály horní
výška 35,2 - 108,8 cm / hloubka 33,5 cm

hloubka 58 cm

ROUTE

AR .. - 706 KO
šířka
30 cm

NIKA .. - 1282
šířka
30/45/60 cm

EH .. RN alt.2
šířka
90/105 cm

Skříňky specifické
výška 120,8 - 140 cm / hloubka 31,5 cm

výška 35 cm

EH .. YH / YH SD
šířka
60/75/80/90/105/120 cm

výška 70,4 cm

výška 70,4 cm

výška 70,4 cm

Nikové regály spodní
výška 120,8 - 214,6 cm / hloubka 33,5 cm

NIKA .. - 1208
šířka
30/45/60 cm

EH .. NH / HN SD
šířka
50/60/75/
80/90/120 cm

Skříňky rohové
hloubka 31,5 cm
výška 51,2 cm

EH 29 KN
šířka
28 cm

EH 60 MV 1D
šířka
60 cm

Skříňky horní
hloubka 31,5 cm
výška 51,2 cm

výška 70,4 cm

2-zásuvková

sklopná

ZRP .. H
šířka
45/60/75/90 cm

MP ..
šířka
45/50/60/75/90 cm

AR spodní
hloubka 400 mm

KR .. - 352
šířka
45/60/75/90 cm

KR .. - 704
šířka
45/60 cm

PR .. - 504
šířka
45/60 cm

Instalace spotřebičů

Aby bylo vaše nové
bydlení funkční, je
potřeba myslet o krok
napřed.

Pokud stavíte rodinný dům, už při kladení
základové desky začněte řešit instalace vody a
přívod elektřiny. Pozornost je třeba věnovat
způsobu vedení odpadního potrubí, rozložení
zásuvek a vypínačů ve stěnách. Při realizaci
instalací
je nezbytné dodržovat platné normy ČSN,
proto doporučujeme obrátit se na
kvalifikované odborníky. Při řešení kuchyně je
jedním
z cílů ukrýt všechny instalace za funkční část
zařízení. Výšku okna od země a napojení
parapetu z pracovní desky je třeba mít
na mysli již při osazování oken.

Parapet může navazovat na pracovní desku
kuchyně, ale může být i nad deskou. Celkovou
výšku pracovní desky přizpůsobte výšce vaší
postavy.
Pokud plánujeme kuchyňský dřez pod oknem,
je třeba myslet na typ baterie, který si pořídíte.
V nabídce jsou sklopné nebo výsuvné. V našich
kuchyňských studiích vám v rámci návrhu
doporučíme nejvhodnější umístění vody,
elektrických zásuvek, plynu i odvodu digestoře
tak, aby byla vaše kuchyně nejen pěkná na
pohled, ale i funkční.

Proč koupit spotřebiče
spolu s kuchyní?
1. Harmonický interiér

Vaši novou kuchyni nejlépe zná poradce, který vám ji navrhl.
Proto výběr spotřebičů svěřte do jeho rukou. Zohlední
velikost jednotlivých místností, jejich vzájemné propojení a
celkovou dispozici interiéru. Můžete si tak být jisti, že
kuchyňská linka a spotřebiče budou harmonicky ladit a
vytvoří kompaktní celek.

2. Funkční kuchyň

Kuchyň musí být krásná, ale zároveň funkční. Aby fungovala,
navrhneme vám optimální řešení inženýrských sítí. Technický
návrh zohlední všechna specifika vašeho prostoru tak, aby
vás neobtěžoval pach a hluk, kterému se v kuchyni nedá vždy
vyhnout, zvláště pokud je kuchyň spojená s obývákem.

3. Komplexní řešení

Spotřebiče a kuchyň tvoří jeden celek, proto je dobré
vybírat je dohromady. Pokud nakupujte na jednom místě,
ušetříte čas hledáním, ale hlavně získáte garanci kompatibility
spotřebičů a kuchyně.

4. Individuální přístup

Výběr spotřebičů přizpůsobíme vašim zvykům. Zajímá nás,
jaké funkce nejraději využíváte a kolik prostoru potřebujete.
Zvolený design je zároveň vyjádřením vaší osobnosti.

5. Odborné poradenství

Naši poradci se pravidelně účastní odborných školení přímo
u výrobců spotřebičů a jsou tak vždy informováni o
nejnovějších trendech, které vám usnadní život.

6. Exkluzivní nabídka

Na základě našich dlouholetých zkušeností jsme pro vás
vytvořili exkluzivní nabídku spotřebičů, které získáte jedině
v našich kuchyňských studiích.

7. Kvalifikovaná montáž a doprava

Společná montáž kuchyně a spotřebičů je nejlepším
řešením. Ihned po montáži můžete začít vařit a nemusíte
čekat na odborné zapojení spotřebičů.

8. Prodloužená záruka

Abyste mohli nakupovat a používat spotřebiče bez obav,
nabízíme vám na vybrané spotřebiče prodlouženou záruku.

