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• KVALITA, DESIGN, ELEGANCE, PROSTOR.

Na začátku pouze čtyři slova, na konci Vaše nová kuchyň. Kuchyň, která je srdcem každého 

domova, středobodem života každé rodiny. 

Výsledkem práce našich designérů je nová nabídka kuchyní. Přinášíme Vám harmonii tvarů, 

barev, materiálů a technických řešení, která jsou výstupem individuálního přístupu ke každému 

důležitému detailu, hledáním souladu mezi designem a cenou. 

Upřednostňujeme kvalitní komponenty testované pro každodenní život. Zárukou kvality našich 

výrobků jsou moderní ekologické výrobní technologie a dlouholetá tradice nábytkářské výroby. 

Nechte se inspirovat našimi nápady a sen o své kuchyni proměňte na skutečnost.

Podle Vašich představ 
Vám kuchyni na míru naplánujeme,

přivezeme a smontujeme.

na dřevěné díly na kování



VIKI
• VIKI - vaše místo každodenních radostí. Z rodinných setkání vytváří 
neopakovatelný zážitek. Prémiové materiály a technologie vytvářejí 
z napohled běžné kuchyně nevšední skvost.
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MATY
• MATY - vstup do světa elegance a komfortu. Vaše kuchyně 
si zaslouží maximální pozornost. Špičkové materiály použité 
na jejích dvířkách udělají z kuchyně výjimečné místo ve vašem 
domově. Vysoká variabilita uspokojí opravdu každého.

04 |



KEID
• KEID - Hledáte elegantní a trendovou kuchyni? To je ona.Přední 
plochy v jednobarevných provedeních lze kombinovat s příjemnými 
dřevodekory. Větší tloušťka a jemný rádius zvýrazňují masivní 
vzhled dvířek.
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KIRA
• KIRA - kuchyň neopakovatelné image. Její extravagantní 
kombinace textur s barvami ve vysokém lesku doplněná o 
matné provedení dřevin, vytváří kuchyni s neotřelostí 
a originalitou.
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XAVI
• XAVI - úchytky na hraně dvířek jsou oblíbené hlavně kvůli poutavému 
estetickému vzhledu, zvýrazňující jednotlivé linie. Snadná údržba a vysoká 
bezpečnost jsou v této kategorii samozřejmostí.
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ROCA
• ROCA - exotická inspirace. Přinášíme do vašeho interiéru 
atmosféru dalekých zemí v exotických provedeních dřevin 
a barev. Nadčasový design hladkých předních ploch a technické 
provedení ABS hran je zárukou dlouhotrvající spokojenosti.
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NAOS
• NAOS - nadčasová kráska. Obměnou 
trendových dekorů si neustále dokáže 
udržet přední místo v srdcích našich 
zákazníků. Její čisté linie a speciicky 
zaoblené hrany dveří jsou důležitým 
rysem designu, který se rychle 
neokouká.

09 |



ROSS
• ROSS - kuchyň, která vám splní touhu po elegantní a přitom 
jednoduché kuchyni. Jemné zkosení předních ploch dotváří 
moderní vzhled a střídmou eleganci.
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VEGA
•VEGA - strohá a minimalistická. Její rovné, pravoúhlé linie 
a živé barvy v kombinaci s dřevodekorem ladí především 
ke všemu. Jednoduché a vzdušné sestavy vykouzlí úsměv 
na tváři hlavně mladší generaci zákazníků.
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ZETA
• ZETA - pro mladé a úspěšné. U této kuchyně převládají 
vzájemné barevné kombinace dekorů, kterými se každá 
kuchyně stává novým originálem. Kombinací rovných 
pravoúhlých linií výplní vlisů a trendových úchytek se její 
design ještě zvýrazňuje.
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LARA
•LARA - ochutnejte dokonalost. Odhalte své kulinářské schopnosti 
a připravte slavnostní hostinu pro své blízké. Příjemná atmosféra 
a přátelská pohoda se stanou vašimi každo-denními společníky.
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ATOS
• ATOS - moderně stylová. Zajímavá, ne běžná barevná paleta 
dvířek, v kombinaci s jednoduchým stylovým frézováním 
vytváří kuchyni, která zaujme na první pohled. Vhodně zvolená 
úchytka tento dojem ještě podtrhuje.
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ATIK
• ATIK - těm, kterým styl hypermoderních kuchyní není zcela po 
chuti, nabízíme tradiční variantu. Díky mnohým detailům a barevným 
řešením působí útulně a stylově. Je opticky přitažlivá, s nádechem 
elegance, stylu i romantiky.
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ENIF
• ENIF - nevšední a elegantní. Tvar a zpracování dvířek 
pro zdůraznění stylu kuchyně udělá velmi mnoho. Ve správné 
kombinaci s úchytkami a rustikální digestoří je jasnou volbou 
pro lidi s vkusem pro hezké věci.
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Zásuvky jsou nezbytné v každé kuchyni. Získáte pohodlné a přehledné 
uspořádání kuchyňského nářadí. Nabízíme vysokou variabilitu šířek a vnitřního 
členění prostoru. Kvalitní systém vysouvání garantuje dlouhou životnost.

Místa v kuchyni není nikdy dost a většina z nás má ráda věci na svém místě, aniž 
by nám překážely. Jedinečné výsuvné koše a sortery (systém na třídění odpadu), 
nesmí v moderní kuchyňské lince chybět. Různé velikosti, typy a barvy košů 
nabízejí bohatý výběr, ze kterého si vybere opravdu každý. 

Odpadkové koše

Příslušenství

Zásuvky
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S naším řešením rohových skříněk využijete naplno i těžko dostupnou část kuchyně. 
Vysoká nosnost kování umožňuje skladovat potraviny nebo kuchyňské nádobí. 
Výhodou je snadná manipulace, ergonomický design a nenáročná údržba.

   Řešení rohů 

Příslušenství
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Fronty

šedý kámen lakovaná

supermat

dub riviera rustic

VIKI

VIKI VIKI VIKI VIKI VIKIVIKI VIKIVIKI VIKIVIKI VIKIVIKI
bílá lakovaná

vysoký lesk

bílá lakovaná

supermat

kaschmir lakovaná

supermat

šedá lakovaná

supermat

dub halifax tabákčerná lakovaná

supermat

dub gladstone tabákvanilka lakovaná

vysoký lesk

chilli lakovaná

vysoký lesk

perla šedá lakovaná

vysoký lesk

KEID KEID KEID KEID KEID KEID
královská modrá 
vysoký lesk

marigold 
vysoký lesk

tmavěhnědá
vysoký lesk

grait
vysoký lesk

černá
vysoký lesk

vanilka dekor
vysoký lesk

KEID

KEIDKEID KEID KEID KEID KEID
vanilka
vysoký lesk

bílá arctic
vysoký lesk

kapučíno
vysoký lesk

červená
vysoký lesk

bordó
vysoký lesk

malina
vysoký lesk

KEID KEID KEID KEID KEID KEID
mušle dakar sahara mat petrol grait pecan

KEID KEID KEID KEID KEID KEID
černá dekor
vysoký lesk

jilm bělený 
vysoký lesk

akát šedý 
vysoký lesk

maria rose
vysoký lesk

bílá arctic žlutá arctic

pino aurelio
KEID KEID KEID KEID KEID KEID

magnólie láva jasan coimbra san remo sand dub nelson
KEID KEID KEID KEID KEID KEID
dub řezaný bardolino dub řezaný trufel dub arlington ořech macadamia dub bardolino schoko kubanit

textilní struktura
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Fronty
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bílá lakovaná

vysoký lesk

MATY

MATY MATY MATY
vanilka lakovaná

vysoký lesk

perla šedá lakovaná

vysoký lesk

MATY MATY MATY MATY MATYMATY
bílá lakovaná

supermat

kaschmir lakovaná

supermat

šedý kámen lakovaná

supermat

šedá lakovaná

supermat

černá lakovaná

supermat

chilli lakovaná

vysoký lesk

dub riviera rustic

MATY MATY MATY
dub halifax tabák dub gladstone tabák

ROSS

ROSS ROSSROSS ROSSROSS ROSS ROSS ROSS ROSS ROSS ROSS ROSS
bílá arctic
vysoký lesk

bílá arcticvanilka
vysoký lesk

červená
vysoký lesk

kašmír
vysoký lesk

šedý kámen
vysoký lesk

malina
vysoký lesk

královská modrá 
vysoký lesk

grait
vysoký lesk

černá
vysoký lesk

vanilka dekor
vysoký lesk

černá dekor
vysoký lesk

ROSS ROSSROSS ROSSROSS ROSSROSSROSSROSS
san remo sand dub bardolino schokoavola šampaň lávaavola šedá kubanit

textilní struktura
ořech macadamiadub craft tabákdub řezaný trufel

ROSS ROSS ROSSROSS ROSS ROSSROSS ROSSROSS ROSSROSS ROSS
žlutá arctic pino aurelio třešeňsahara mat pecan dub nelsonjasan coimbra dub řezaný bardolinomagnólie buk sandvanilka mušle
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Fronty

XAVI XAVI XAVI
maghreb oliva sevilla coco bolo

XAVI
madeira

XAVI

XAVI XAVI XAVI XAVIXAVI XAVI XAVI XAVI XAVI XAVI XAVI
bílá
vysoký lesk

ivory
vysoký lesk

šedá
vysoký lesk

šedý kámenkašmír pino aurelio dub nelson san remo sand dub arlington dub řezaný bardolino dub řezaný trufel

KIRA KIRA KIRA KIRA KIRA KIRA
královská modrá 
vysoký lesk

grait
vysoký lesk

černá
vysoký lesk

maria rose
vysoký lesk

vanilka dekor
vysoký lesk

černá dekor
vysoký lesk

KIRA

KIRA KIRA KIRA KIRA KIRA KIRA
bílá arctic
vysoký lesk

vanilka
vysoký lesk

kapučíno
vysoký lesk

červená
vysoký lesk

bordó 
vysoký lesk

malina
vysoký lesk

bílá arctic
KIRA KIRA KIRA KIRA KIRA KIRA

mušle dakar petrol grait láva
KIRAKIRAKIRAKIRA
ořech macadamiadub řezaný trufeldub řezaný bardolinojasan coimbra
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Fronty

dub arlington
VEGA VEGA VEGAVEGA VEGA

dub nelson dub bardolino schokodub řezaný bardolino dub canyon

VEGA

VEGA VEGA VEGA VEGA VEGA VEGAVEGA VEGA VEGA VEGA VEGA VEGA
písková avokádo červená grait pino aurelio woodline cremedakar oranžová lilek uni metalic gold jasan coimbra woodline mokka

NAOS

NAOS NAOS NAOS NAOS NAOS NAOS NAOS NAOS
vanilka dakar jasan coimbra dub řezaný bardolin avola šampaň avola šedá ořech macadamia láva

ROCA ROCA ROCA
maghreb oliva sevilla coco bolo

bílá
vysoký lesk

ROCA

ROCA ROCA ROCA ROCA ROCA ROCA
ivory
vysoký lesk

šedá
vysoký lesk

kašmír šedý kámen dub arlington
ROCA ROCA ROCA
pino aurelio dub nelson san remo sand

ROCA
madeira

ROCA ROCA
dub řezaný bardolino dub řezaný trufel
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Fronty

ZETA
třešeň

ZETA

ZETA ZETA ZETA ZETA ZETA
bílá arctic vanilka sahara mat šedý kámen cement

ZETA ZETA ZETAZETA ZETA ZETA
pino aurelio jasan coimbra loire oak 3SCbuk sand loire oak 2SC dub řezaný bardolino

ATIK

ATIK ATIK ATIK ATIK ATIK ATIKATIK ATIK ATIK ATIK
bílá arctic dakar pino aurelio vanilka patina kašmír rastr dub řezaný bardolinošedý kámen rastr třešeň ořech macadamia dub bardolino schoko

ENIF

ENIF ENIF ENIF ENIF ENIFENIF
vanilka patina kašmír rastr šedý kámen rastr třešeň ořech macadamiadub řezaný bardolino

ATOS

ATOS ATOS ATOS ATOS ATOS
bílá arctic sahara mat šedý kámen fjord cement

ZETA ZETA
ořech macadamia láva

LARA

LARA LARA LARA LARA LARA
písková šedá pino aurelio san remo sand dub nelson
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Pracovní desky

tropica beige bílátivoli béžové ottawa calcite grey cream tessina travertine

metallo grau braun

černá trento béžová

isodora béžová mramor hnědý santuro light grey santuro antracidmramor bílošedý

dub halifax tabák dub bardolino schokoořech

malawi hnědé dub řezaný bardolino

cotton grey

dub řezaný trufel

dub arlington sonnenberg spruce dub nelsonsan remo sand

Korpusy

grait pino aureliobílá arctic vanilka kašmír šedý kámen stříbrná

dub řezaný trufel

jasan coimbra

dub řezaný bardolino

vanilka patina

ořech macadamiatřešeň dub bardolino schoko
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Základní prvky

výška 70,6 cm výška 70,6 cm výška 38,4 cm výška 70,6 cm 

šířka 28 cm 
koncová 

ES 29 K

šířka 23 cm 
koncová zkosená 1 dveře 

ES 23 S

šířka 45 cm 
koncová s pilastry 

ES 45 KP

M PO
M PL
POM PL M PL M PL

šířka 30,45,60 cm 
1 dveře, 1 zásuvka

ES 30,45,60 DZ

M PO
M PL

šířka 60,90 cm 
2 dveře, 1 zásuvka

ES 60,90 DZ

šířka 15,30,45,60 cm 
policová 

ES 15,30,45,60,75,90

šířka 60,75,90 cm 
1 zásuvka 

ES 60,75,90 1ZZ

šířka 15,30,45,60 cm 
1 dveře 

ES 15,30,45,60

šířka 45,60 cm 
dřezová, 1 dveře 

ES 45,60 D

šířka 60,75,90 cm 
2 zásuvky 

ES 60,75,90 2ZZ

šířka 75,90 cm 
dřezová, 1 zásuvka 

ES 75,90 1ZKD

šířka 60,75,90 cm 
2 dveře 

ES 60,75,90

šířka 60,75,90 cm 
dřezová, 2 dveře 

ES 60,75,90

M PO - zásuvky s částečným výsuvem

M PL - zásuvky s plným výsuvem a s brzdou

PO - zásuvky FGV s částečným výsuvem

Vysvětlivky:

Skříňky spodní zásuvkové-dveřovéSkříňky spodní dvéřovéSkříňky závěsnéSkříňky spodní koncové

Skříňky spodní zásuvkové

šířka 45,60 cm 
2 zásuvky 

(1 zásuvka vnitřní) 

ES 45,60 2ZQ

šířka 30,45,60,75,90,120 
2 zásuvky 

ES 30 - 120 K

šířka 30,45,60,75,90,120 
3 zásuvky 

ES 30 - 120 3Z

šířka 30,45,60 
4 zásuvky 

ES 30,45,60 4Z

šířka 60,75 cm 
dřezová, 1 čelo, 1 zásuvka 

ES 60,75 1ZD

šířka 60,75 cm 
dřezová, 1 zásuvka

ES 60,75 1ZD

šířka 45,60 cm 
dřezová pro vestavný 

odpadkový koš 

ES 45,60 D

šířka 75,90,120 cm 
dřezová, 2 zásuvky 

ES 75,90,120 KD

šířka 60,90 cm dřezová, 
2 zásuvky s posuvnými 

koši Hettich 

ES 60,90 KF

šířka 60,75,90 cm 
pro indukční varný panel, 

2 zásuvky 

ES 60,75,90 KI

šíře 60 cm 
pro indukční varný panel, 

1 čelo, 3 zásuvky 

ES 60 3ZI

výška 32,2 cm výška 70,6 cm 

M PO M PO
M PO M PO M PO

PO PO POM PL M PL
M PL M PL M PL

M PL M PL M PL M PL M PL M PLM PLM PL

šířka 15,30 cm 
s výsuvným košem 

ES 15,30

šířka 45,60,75,90 cm 
nízká, 1 zásuvka 

ES 45,60,75,90 1ZN

šířka 45,60 cm 
s policemi pro uložení 

lahví, 1 zásuvka

ES 45,60 DZ

šířka 60 cm 
s proutěnými koši,

1 zásuvka

ES 60 DZ

šířka 60,90 cm 
ostrovní, 3 zásuvky

ES 60,90 O3Z

Skříňky spodní rohové

výška 70,6 cm

Ostrovní skříňky

výška 70,6 cm

Skříňky spodní pro vestavné spotřebiče

výška 70,6 cm 

šířka 105,110,120,125 cm 
rohová s výsuvy LeMans

ES 99 K

šířka 89,3 cm 
rohová diagonální

ES 89 RD

šířka 110 cm 
rohová s výsuvnými koši 

ES 99 F

šířka 105,110,120,125 cm 
rohová policová 

ES 99 R

šířka 90 cm 
rohová lomená 

ES 90 RL

šířka 30,45,60,75,90,120 
1 čelo

ES 30 - 120 VNC

šířka 30,45,60,75,90,120 
1 zásuvka 

ES 30 - 120 VNZ

šířka 60 cm 
pro vestavnou troubu 

1 zásuvka

ES 60 ER

šířka 45,60 cm 
nízký kryt myčky nádobí 

K 45,60 U

šířka 45,60 cm 
vysoký kryt myčky nádobí

K 45,60 UV

Nástavec na spodní skříňky

výška 13,5 cm 

POM PL M PLM PLM PL

šířka 60,90 cm 
ostrovní, 2 zásuvky 

ES 60,90 OK

šířka 60,90 cm 
ostrovní, pro indukční 
varný panel, 2 zásuvky

ES 60,90 OKI

šířka 90 cm 
ostrovní, dřezová, 

2 zásuvky

ES 90 OKD

šířka 60 cm 
ostrovní, 1 dveře 

ES 60 O

Skříňky spodní pro vestavné spotřebiče Skříňky střední potravinové Skříňky střední spotřebičové

výška 128,2 cm 

šířka 60 cm 
pro vestavné spotřebiče 

1 dveře 

CHS 1

šířka 60 cm 
pro vestavné spotřebiče 

2 dveře

CHS 2

šířka 60 cm 
pro vestavnou vinotéku 

1 dveře 

VS 1

šířka 60 cm 
pro vestavnou lednici 

1 dveře, 1 zásuvka 

ERN 1Z1D

šířka 60 cm 
pro vestavnou mikrovlnku 

2 zásuvky 

MR N1

šířka 60 cm
pro vestavnou lednici 

CHN

šířka 60 cm 
pro vestavnou troubu 

1 zásuvka

ERN 1Z

šířka 15,30,45,60 cm 
potravinová s policemi 

PO 15,30,45,60 S

šířka 15 cm 
s výsuvnými košem

ES 15 LKS

šířka 15,30 cm 
s výsuvnými košem 

ES 30 LS

šířka 30,45 cm 
s výsuvnými košem 

ES 30,45 LFS

šířka 30 cm 
s výsuvnými, otočným 

košem

ES 30 LKOS

šířka 60 cm 
pro mikrovlnku 

3 zásuvky 

MR N2

výška 93 cm výška 128,2 cm

šířka 45 cm 
4 zásuvky

ES 45 PTS

šířka 45,60,90 cm 
4 zásuvky 

ES 45,60,90 P4Z

M PL M PLM PL M PL M PLM PL
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Základní prvky

výška 128,2 cm výška 128,2 cm 

šířka 60 cm 
pro vestavné spotřebiče 

1 dveře, 2 zásuvky 

ERS 2

šířka 60 cm 
pro vestavné spotřebiče 

1 čelo, 2 zásuvky 

ER KS1

šířka 60 cm 
potravinová 1 dveře 

ES 99 S

šířka 60 cm 
pro vestavné spotřebiče 

1 dveře, 1 zásuvka 

ERS 1

šířka 60 cm 
pro vestavné spotřebiče 

1 dveře, 2 zásuvky 

ER KS2

šířka 60 cm 
potravinová s výsuvnými 

koši, 1 dveře 

ER 99 KS

šírka 60 cm 
pre vstavané spotrebiče

1 zásuvka 

EMRS 2

šířka 60 cm 
pro vestavné spotřebiče 

1 zásuvka 

EMRS 1

výška 195,4 cm / 214,6 cm

šířka 30,45,60 cm 
3 dveře 

PO 30,45,60 3D
POV 30,45,60 3D

šířka 30,45,60 cm 
2 dveře 

PO 30,45,60 2D
POV 30,45,60 V 2D

šířka 30 cm 
s výsuvným košem 

ES 30 L | ES 30 LV

šířka 45,60 cm 
2 dveře, 3 zásuvky 

ES 45,60 PT
ES 45,60 PTV

šířka 45,60 cm 
1 dveře, 4 zásuvky 

ES 45,60 PKT
ES 45,60 PKTV

šířka 90 cm 
4 dveře 

PO 90 4D | POV 90 4D

šířka 90 cm 
2 skleněné ALU dveře, 

4 zásuvky 

ES 90 P AL | ES 90 PV AL

M PL M PL M PL M PL M PL M PL M PL M PLM PL

Skříňky střední spotřebičové Skříňky střední rohové Skříňky potravinové

Skříňky vysoké pro vestavné spotřebiče

šířka 60 cm 
pro vestavné spotřebiče 

ZU 1 | ZUV 1

šířka 60 cm 
pro vestavné spotřebiče 

ZU 4 | ZUV 4

šířka 60 cm 
pro vestavné spotřebiče 

ZU 6 | ZUV 6

Skříňky závěsné nad myčku nádobí
výška 195,4 cm/214,6 cm výška 124,8 cm/144,0 cm

šířka 60 cm 
pro vestavné spotřebiče 

CH 1Z | CH 1ZV

šířka 60 cm 
pro vestavné spotřebiče 

CHU 22 | CHUV 22

šířka 60 cm 
pro vestavné spotřebiče

CHU 7 | CHUV 7

šířka 60 cm 
pro vestavné spotřebiče 

EMR 1ZA | EMR 1ZAV

šířka 60 cm 
pro vestavné spotřebiče 

MRK 3ZB | MRK 3ZBV

šířka 60 cm 
pro vestavné spotřebiče 

MRK 2ZB | MRK 2ZBV

šířka 60 cm 
pro vestavné spotřebiče 

CH KT5 | CH KT5V

šířka 60 cm 
pro vestavné spotřebiče 

CH KT8 | CH KT8V

šířka 60 cm 
pro vestavné spotřebiče 

CHU 9 | CHUV 9

šířka 60 cm 
pro vestavné spotřebiče 

CHU 12 | CHUV 12

šířka 60 cm 
pro vestavné spotřebiče 

EMR 2ZA | EMR 2ZAV

šířka 60 cm 
pro vestavné spotřebiče 

ER 3Z | ER 3ZV

M PLM PL M PL M PLM PLM PL M PL M PL

Skříňky horní rohové Skříňky horní koncovéSkříňky horní výklopné Skříňky horní Skříňky horní s nikou

výška 35,2 cm        výška 51,2 cm        výška 70,6 cm        výška 51,2 cm / 70,6 cm / 89,6 cm výška 70,6 cm / 89,6 cm 

šířka 60,75,90,120 cm 
výklopná skládací 

EH 60,75,90,120 YH

šířka 60,75,90,120 cm 
paralelně výklopná 

EH 60,75,90,120 NH

šířka 45,60,75,90,120 cm 
výklopná 

 EH 45,60,75,90,120 HK

šířka 15,30,45,60,90 cm 
horní 

EH 15,30,45,60,90 N

šířka 60,75,90 cm 
2 dveře 

EH 60,75,90 V

šířka 30, 45, 60 cm 
1 dveře 

EH 30,45,60 

šířka 90 cm 
2 dveře 

EH 90 DKV 

šířka 45,60 cm 
1 dveře 

EH 45,60 DK 

šířka 45,60 cm 
1 dveře 

EH 45,60 HV

výška 108,8 cm

šířka 59 cm 
rohová diagonální 

1 dveře 

EH 59 RDN

šířka 60,65 cm 
rohová lomená, lomené 

dveře 

EH 60,65 RL 

šířka 60 cm 
rohová lomená,

symetrická 

EH 60 RS 

šířka 28 cm 
horní koncová 

EH 29 K 

šířka 23 cm 
zkosená, 1 dveře 

EH 23 V

výška 51,2 cm / 70,4 cm / 89,6 cm 

šířka 60 cm 
podvěsná pro volně stojící 

mikrovlnnou troubu 

EH 60 N M

Skříňky závěsné pro spotřebiče

výška 35,2 cmvýška 70,4 cm / 89,6 cm

Závěsné police Skříňky roletové na pracovní deskuSkříňky horní pro vestavnou mikrovlnnou troubu

výška 51,2 cm / 70,6 cm / 89,6 cm 

Skříňky závěsné s integrovaným odsavačem par Akcentové regály / Nikové barevné regály

šířka 45 - 240 cm 
dřevěná police 

POL 45,60,90,120,180,240 

tloušťka: 1,6/2,2 cmvýška: 35,2/51,2/70,4/89,6/108,8
/120,8/128,2/140,0/195,4/214,6 cm

tloušťka: 0,6/1 cm tloušťka: 4 cm

šířka 45 - 180 cm 
skleněná police

SPL 45, 60, 90,120
SP 60,90,120,180

šířka 60 cm 
skříňka horní roletová 

hloubka: 56 cm 

EVR 60 H | EVR 60 HV

šířka 60 cm 
skříňka horní roletová 

hloubka: 31,5 cm

EVR 60 | EVR 60 V

šířka 60 cm 

EH 60 MN

šířka 60,90 cm 
1 dveře EH 60 ND 
2 dveře EH 90 ND 

šířka 60,90 cm 
1 dveře EH 60 D 
2 dveře EH 90 D 

šířka 60,90 cm 
paralelně výklopná 

EH 60, 90 NHD

šířka 60,90 cm 
výklopná skládací

EH 60, 90 YHD

šířka 30,45,60 cm 
tloušťka: 22 mm 

AR 30,45,60

šířka 30,45,60 cm 
tloušťka: 16 mm 

NIKA 30,45,60

výška 38,7 cm

šířka 60 cm 
1 výklop 

EH 60 M

šířka 60 cm 
1 dveře 

EH 60 MV

šířka 60 cm 
1 výklop, 1 zásuvka

EH 60 MV1Z

výška 70,4 cm výška 89,6 cm výška 120,8 cm / 140 cm

šířka 60,90 cm 
ALU světelná police

ALU SP 60,90

M PL
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PRAHA - ŠTĚRBOHOLY 

NC Europark
Nákupní 444/6
Po – Pá 10.00 – 21.00 
So – Ne 9.00 – 21.00

PRAHA - ČAKOVICE
Obchodní zóna Globus
Kostelecká 999/83
Po – Pá 9.00 – 21.00 
So – Ne 9.00 – 21.00

PLZEŇ 
Skvrňany
Folmavská 1282/10 
Po – Pá 9.00 – 20.00 
So – Ne 9.00 – 20.00

BRNO
OC Olympia
U Dálnice 777 
Po – Pá 10.00 – 21.00 
So – Ne 9.00 – 21.00

ZLÍN 
Centro Retail Park
třída 3. května 1205 
Po – Pá 9.00 – 20.00 
So – Ne 9.00 – 20.00

OLOMOUC
Obchodní zóna Globus
Pražská 318/37
Po – Pá 9.00 – 20.00 
So – Ne 9.00 – 20.00

HRADEC KRÁLOVÉ 
Nákupní zóna TESCO
Rašínova 1669 
Po – Pá 9.00 – 20.00 
So – Ne 9.00 – 21.00

MLADÁ BOLESLAV 
NC Olympia
Jičínská ulice 1418 
Po – Pá 9.00 – 20.00 
So – Ne 9.00 – 20.00

ČESKÉ BUDĚJOVICE 
Obchodní zóna Globus
České Vrbné 2389 
Po – Pá 9.00 – 20.00 
So – Ne 9.00 – 20.00

TEPLICE 

NC Olympia
Srbická 464 
Po – Pá 9.00 – 21.00 
So – Ne 9.00 – 21.00

TÁBOR
Soběslavská 3073
Po – Pá 9.00 – 20.00 
So – Ne 9.00 – 20.00

CHOMUTOV 
NC Otvice
Obchodní zóna 275
Po – Pá 9.00 – 20.00 
So – Ne 9.00 – 20.00

ZNOJMO 
Suchohrdelská 2799/26
Po – Pá 9.00 – 20.00 
So – Ne 9.00 – 20.00


