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Plánované kuchyne
na mieru

Plánované kuchyně 
na míru



  KVALITA, DESIGN, ELEGANCIA, PRIESTOR.

Na začiatku iba štyri slová, na konci Vaša nová kuchyňa. Kuchyňa, ktorá je srdcom 

každého domova, stredobodom života každej rodiny.

Výsledkom práce našich dizajnérov je nová ponuka kuchýň. Prinášame Vám 

harmóniu tvarov, farieb, materiálov a  technických riešení, ktoré sú výstupom 

individuálneho prístupu ku každému dôležitému detailu, hľadaním súladu medzi 

dizajnom a cenou. 

Uprednostňujeme kvalitné komponenty testované pre každodenný život. Zárukou 

kvality našich výrobkov sú moderné ekologické výrobné technológie a dlhoročná 

tradícia nábytkárskej výroby. 

Nechajte sa  inšpirovať našimi nápadmi a sen o  svojej kuchyni premeňte 

na skutočnosť.

  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 testovány 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.

na dřevěné díly na kování na drevené diely na kovanie

Podľa Vašich predstáv 
Vám kuchyňu na mieru naplánujeme, 

privezieme aj zmontujeme.

Podle Vašich představ 
Vám kuchyni na míru naplánujeme,

přivezeme a smontujeme.
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buk sand
buk sand

dub craft tabák
dub craft tabak

kašmír
kašmír
vysoký lesk

šedý kámen
šedý kameň
vysoký lesk

san remo sand
san remo sand

dub řezaný bardolino

dub pílený bardolino

láva
láva

dub bardolino schoko

dub bardolino schoko

kubanit
textilní struktura
textilná štruktúra

KEID

KEID 2

jilm bělený 
brest bielený
vysoký lesk

marigold 
marigold
vysoký lesk

bílá arctic
biela arctic
vysoký lesk

kapučíno
kapučíno
vysoký lesk

dub řezaný truff el

dub pílený truff el

dub arlington
dub arlington

dub wotan
dub wotan

pino aurelio
pino aurelio

pecan
pecan

magnólie
magnólia

grai t
grai t

mušle
mušľa

bílá arctic
biela arctic

sahara mat
sahara mat

červená
červená
vysoký lesk

černá dekor
čierna dekor
vysoký lesk

tmavěhnědá
tmavohnedá
vysoký lesk

grai t
grai t
vysoký lesk

&XAVI ROCA

&
&
MATY VIKI

VIKI 2

bílá
biela
vysoký lesk

ivory
ivory
vysoký lesk

šedá
šedá
vysoký lesk

šedý kámen
šedý kameň

kašmír
kašmír

pino aurelio
pino aurelio

dub nelson
dub nelson

san remo sand
san remo sand

dub arlington
dub arlington

dub řezaný bardolino

dub pílený bardolino

dub gladstone tabák

dub gladstone tabak

dub riviera rustic

dub riviera rustic

dub wotan
dub wotan

dub halifax tabák

dub halifax tabak

černá lakovaná

čierna lakovaná

supermat

chilli lakovaná

chilli lakovaná

vysoký lesk

bílá lakovaná

biela lakovaná

vysoký lesk

vanilka lakovaná

vanilka lakovaná

vysoký lesk

perla šedá lakovaná

perla šedá lakovaná

vysoký lesk

šedý kámen lakovaná

šedý kameň lakovaná

supermat

bílá lakovaná

biela lakovaná

supermat

kaschmir lakovaná

kaschmir lakovaná

supermat

šedá lakovaná

šedá lakovaná

supermat

bílá arctic
biela arcitic
vysoký lesk

vanilka
vanilka
vysoký lesk

červená
červená
vysoký lesk

kašmír
kašmír
vysoký lesk

šedý kámen
šedý kameň
vysoký lesk

malina
malina
vysoký lesk

ROSS

dub nelson
dub nelson

jasan coimbra
jaseň coimbra

dub řezaný bardolino

dub pílený bardolino

buk sand
buk sand

pino aurelio
pino aurelio

sahara mat
sahara mat

pecan
pecan

magnólie
magnólia

mušle
mušľa

san remo sand
san remo sand

dub bardolino schoko

dub bardolino schoko

láva
láva

dub craft tabák
dub craft tabak

bílá arctic
biela arcitic

grai t
grai t
vysoký lesk

černá
čierna
vysoký lesk

vanilka dekor
vanilka dekor
vysoký lesk

černá dekor
čierna dekor
vysoký lesk

vanilka
vanilka

KIRA

NAOS

bílá arctic
biela arctic
vysoký lesk

vanilka
vanilka
vysoký lesk

kapučíno
kapučíno
vysoký lesk

červená
červená
vysoký lesk

bordó 
bordová
vysoký lesk

grai t
grai t
vysoký lesk

černá
čierna
vysoký lesk

bílá arctic
biela arctic

mušle
mušľa

grai t
grai t

láva
láva

dub řezaný truff el

dub pílený truff el

dub řezaný bardolino

dub pílený bardolino

jasan coimbra
jaseň coimbra

vanilka
vanilka

dub řezaný bardolino

dub pílený bardolino

avola šedá
avola šedá

láva
láva



dub bardolino schoko

dub bardolino schoko

VEGA

písková
piesková

avokádo
avokádo

lilek
baklažán

grai t
grai t 

pino aurelio
pino aurelio

pino aurelio
pino aurelio

dub arlington
dub arlington

dub nelson
dub nelson

dub řezaný bardolino

dub pílený bardolino

woodline creme
woodline creme 

woodline mokka
woodline mokka

LARA

písková
piesková

šedá
šedá

pino aurelio
pino aurelio

san remo sand
san remo sand

dub nelson
dub nelson

bílá arctic
biela arctic

pino aurelio
pino aurelio

vanilka patina
vanilka patina

kašmír rastr
kašmír raster

šedý kámen rastr

šedý kameň raster

dub řezaný bardolino

dub pílený bardolino

dub riviera rustic

dub riviera rustic

třešeň
čerešňa

ořech macadamia
orech macadamia

dub bardolino schoko

dub bardolino schoko

ATIK

vanilka patina
vanilka patina

kašmír rastr
kašmír raster

šedý kámen rastr

šedý kameň raster

dub řezaný bardolino

dub pílený bardolino

třešeň
čerešňa

ořech macadamia
orech macadamia

dub riviera rustic

dub riviera rustic

ENIF
bílá arctic
biela arcitic

sahara mat
sahara mat

šedý kámen
šedý kameň

fjord
fjord

cement
cement

ATOS

bílá arctic
biela arctic

vanilka
vanilka

šedý kámen
šedý kameň

cement
cement

pino aurelio
pino aurelio

buk sand
buk sand

ZETA

dub řezaný bardolino

dub pílený bardolino
ořech macadamia
orech macadamia

láva
láva

dub riviera rustic

dub riviera rustic

grai t
grai t

bílá arctic
biela arctic

vanilka patina
vanilka patina

vanilka
vanilka

pino aurelio
pino aurelio

kašmír
kašmír

šedý kámen
šedý kameň

stříbrná
strieborná

dub řezaný truff el

dub pílený truff el

dub řezaný bardolino

dub pílený bardolino

třešeň
čerešňa

dub bardolino schoko

dub bardolino schoko

Korpusy

keramika antracit

keramika antracit

dub bardolino schoko

dub bardolino schoko

metallo grau braun

metallo grau braun

tivoli béžové
tivoli béžové 

tropica beige
tropica beige

trento béžová
trento béžová

isodora béžová
isodora béžová 

santuro light grey
santuro light grey 

santuro antracid
santuro antracid 

malawi hnědé
malawi hnedé

dub řezaný bardolino

dub pílený bardolino

dub řezaný truff el

dub pílený truff el

ořech
orech 

san remo sand
san remo sand

dub kronberg světlý

dub kronberg svetlý

dub arlington
dub arlington

dub wotan
dub wotan

dub nelson
dub nelson

sonnenberg spruce

sonnenberg spruce

dub halifax tabák
dub halifax tabak

travertine
travertine

calcite grey
calcite grey

chromix stříborný

chromix strieborný

ferro bronz
ferro bronz

cream tessina
cream tessina

Pracovní desky | Pracovné dosky



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

šířka 28 cm 
koncová 

šírka 28 cm
koncová 

ES 29 K

šířka 23 cm 
koncová zkosená 1 dveře 

šírka 23 cm 
koncová skosená 1 dvere

ES 23 S

šířka 45 cm 
koncová s pilastry 

šírka 45 cm
koncová s pilastrami

ES 45 KP

M PO
M PL
POM PL M PL M PL

šířka 30,45,60 cm 
1 dveře, 1 zásuvka

šírka 30,45,60 cm 
1 dvere, 1 zásuvka

ES 30,45,60 DZ

M PO
M PL

šířka 60,90 cm 
2 dveře, 1 zásuvka

šírka 60,90 cm 
2 dvere, 1 zásuvka

ES 60,90 DZ

šířka 15,30,45,60 cm 
policová 

šírka 15,30,45,60 cm
policová 

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

šířka 60,75,90 cm 
1 zásuvka 

šírka 60,75,90 cm 
1 zásuvka

ES 60,75,90 1ZZ

šířka 15,30,45,60 cm 
1 dveře 

šírka 15,30,45,60 cm
1 dvere  

ES 15,30,45,60

šířka 45,60 cm 
dřezová, 1 dveře 

šírka 45,60 cm
drezová, 1 dvere

ES 45,60 D

šířka 60,75,90 cm 
2 zásuvky 

šírka 60,75,90 cm
2 zásuvky

ES 60,75,90 2ZZ

šířka 75,90 cm 
dřezová, 1 zásuvka 

šírka 75,90 cm
drezová, 1 zásuvka

ES 75,90 1ZKD

šířka 60,75,90 cm 
2 dveře 

šírka 60,75,90 cm
2 dvere 

ES 60,75,90

šířka 60,75,90 cm 
dřezová, 2 dveře 

šírka 60,75,90 cm
drezová, 2 dvere

ES 60,75,90

M PO - zásuvky s částečným výsuvem
M PO - zásuvky s čiastočným výsuvom

M PL - zásuvky s plným výsuvem a s brzdou
M PL - zásuvky s plným výsuvom a s brzdou

PO - zásuvky FGV s částečným výsuvem
PO - zásuvky FGV s čiastočným výsuvom

Vysvětlivky:
Vysvetlivky:

Skříňky spodní zásuvkové-dveřové
Skrinky spodné zásuvkové-dverové

Skříňky spodní dvéřové
Skrinky spodné dverové

Skříňky závěsné
Skrinky závesné

Skříňky spodní koncové
Skrinky spodné koncové

Skříňky spodní zásuvkové
Skrinky spodné zásuvkové

šířka 45,60 cm 
2 zásuvky 

(1 zásuvka vnitřní) 
šírka 45,60 cm 

2 zásuvky 
(1 zásuvka vnútorná)

ES 45,60 2ZQ

šířka 30,45,60,75,90,120 
2 zásuvky 

šírka 30,45,60,75,90,120 
2 zásuvky

ES 30 - 120 K

šířka 30,45,60,75,90,120 
3 zásuvky 

šírka 30,45,60,75,90,120
3 zásuvky  

ES 30 - 120 3Z

šířka 30,45,60 
4 zásuvky 

šírka 30,45,60 cm
4 zásuvky 

ES 30,45,60 4Z

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

šírka 60,75 cm 
drezová, 1 čelo, 1 zásuvka

ES 60,75 1ZD

šířka 60,75 cm 
dřezová, 1 zásuvka

šírka 60,75 cm 
drezová, 1 zásuvka

ES 60,75 1ZD

šířka 45,60 cm 
dřezová pro vestavný 

odpadkový koš 
šírka 45,60 cm 

drezová pre vstavaný 
odpadkový kôš

ES 45,60 D

šířka 75,90,120 cm 
dřezová, 2 zásuvky 

šírka 75,90,120 cm 
drezová, 2 zásuvky

ES 75,90,120 KD

šířka 60,90 cm dřezová, 
2 zásuvky s posuvnými 

koši Hettich 
šírka 60,90 cm drezová, 
2 zásuvky s posuvnými 

košmi Hettich
ES 60,90 KF

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

2 zásuvky 
šírka 60,75,90 cm 

pre indukčný varný panel,
2 zásuvky

ES 60,75,90 KI

šíře 60 cm 
pro indukční varný panel, 

1 čelo, 3 zásuvky 
šírka 60 cm 

pre indukčný 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 

šírka 15,30 cm 
s výsuvným košom 

ES 15,30

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

šírka 45,60,75,90 cm 
nízka, 1 zásuvka

ES 45,60,75,90 1ZN

šířka 45,60 cm 
s policemi pro uložení 

lahví, 1 zásuvka
šírka 45,60 cm 

s policami pre uloženie
fliaš, 1 zásuvka

ES 45,60 DZ

šířka 60 cm 
s proutěnými koši,

1 zásuvka
šírka 60 cm 

s prútenými košmi,
1 zásuvka
ES 60 DZ

Skříňky spodní pro vestavné spotřebiče
Skrinky spodné pre zabudovateľné spotrebiče

Nástavec na spodní skříňky
Nadstavec na spodné skrinky

Skříňky spodní rohové
Skrinky spodné rohové

Ostrovní skříňky
Ostrovné skrinky

šířka 60,90 cm 
ostrovní, 3 zásuvky

šírka 60,90 cm 
ostrovná, 3 zásuvky

ES 60,90 O3Z

výška 70,6 cmvýška 70,6 cm výška 70,6 cm 

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

šírka 105,110,120,125 cm
rohová s výsuvmi LeMans

ES 99 K

šířka 89,3 cm 
rohová diagonální

šírka 89,3 cm
rohová diagonálna

ES 89 RD

šířka 105,110,120,125 cm 
rohová policová 

šírka 105,110,120,125 cm
rohová policová

ES 99 R

šířka 90 cm 
rohová lomená 

šírka 90 cm
rohová lomená

ES 90 RL

šířka 30,45,60,75,90,120 
1 čelo

šírka 30,45,60,75,90,120
1 čelo

ES 30 - 120 VNC

šířka 30,45,60,75,90,120 
1 zásuvka 

šírka 30,45,60,75,90,120
1 zásuvka

ES 30 - 120 VNZ

šířka 60 cm 
pro vestavnou troubu 

1 zásuvka
šírka 60 cm 

pre vstavanú rúru
1 zásuvka
ES 60 ER

šířka 45,60 cm 
nízký kryt myčky nádobí 

šírka 45,60 cm 
nízky kryt umývačky 

riadu 
K 45,60 U

šířka 45,60 cm 
vysoký kryt myčky nádobí

šírka 45,60 cm 
vysoký kryt umývačky 

riadu 
K 45,60 UV

výška 13,5 cm 

POM PL M PLM PLM PL
šířka 60,90 cm 

ostrovní, 2 zásuvky 

šírka 60,90 cm 
ostrovná, 2 zásuvky

ES 60,90 OK

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

šírka 60,90 cm 
ostrovná, pre indukčný 
varný panel, 2 zásuvky

ES 60,90 OKI

šířka 90 cm 
ostrovní, dřezová, 

2 zásuvky
šírka 90 cm 

ostrovná, drezová,
2 zásuvky
ES 90 OKD

šířka 60 cm 
ostrovní, 1 dveře 

šírka 60 cm 
ostrovná, 1 dvere 

ES 60 O

Skříňky spodní pro vestavné spotřebiče 
Skrinky spodné pre zabudovateľné spotrebiče

Skříňky střední potravinové 
Skrinky stredné potravinové

Skříňky střední spotřebičové
Skrinky stredné spotrebičové
výška 128,2 cm 

šířka 60 cm 
pro vestavné spotřebiče 

1 dveře 
šírka 60 cm

pre vstavané spotrebiče
1 dvere
CHS 1

šířka 60 cm 
pro vestavné spotřebiče 

2 dveře
šírka 60 cm 

pre vstavané spotrebiče
2 dvere
CHS 2

šířka 60 cm 
pro vestavnou vinotéku 

1 dveře 
šírka 60 cm 

pre vstavanú vinotéku
1 dvere

VS 1

šířka 60 cm 
pro vestavnou lednici 

1 dveře, 1 zásuvka 
šírka 60 cm 

pre vstavanú chladničku
1 dvere, 1 zásuvka

ERN 1Z1D

šířka 60 cm 
pro vestavnou mikrovlnku 

2 zásuvky 
šírka 60 cm 

pre vstavanú mikrovlnku
2 zásuvky

MR N1

šířka 60 cm
pro vestavnou lednici 

šírka 60 cm 
pre vstavanú chladničku

CHN

šířka 60 cm 
pro vestavnou troubu 

1 zásuvka
šírka 60 cm 

pre vstavanú rúru
1 zásuvka

ERN 1Z

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

šírka 15,30,45,60 cm 
potravinová s policami 

PO 15,30,45,60 S

šířka 30,45 cm 
s výsuvnými košem 

šírka 30,45 cm 
s vysuvným košom 

ES 30,45 LFS

šířka 30 cm 
s výsuvnými, otočným 

košem
šírka 30 cm 

s vysuvným, otočným 
košom 

ES 30 LKOS

šířka 60 cm 
pro mikrovlnku 

3 zásuvky 
šírka 60 cm 

pre mikrovlnku
3 zásuvky

MR N2

výška 93 cm výška 128,2 cm

šířka 45 cm 
4 zásuvky

šírka 45 cm 
4 zásuvky

ES 45 PTS

šířka 45,60,90 cm 
4 zásuvky 

šírka 45,60,90 cm 
4 zásuvky

ES 45,60,90 P4Z

M PL M PLM PL M PL M PLM PL

Základní prvky | Základné prvky
výška 128,2 cm výška 128,2 cm 

šířka 60 cm 
pro vestavné spotřebiče 

1 dveře, 2 zásuvky 
šírka 60 cm 

pre vstavané spotrebiče
1 dvere, 2 zásuvky

ERS 2

šířka 60 cm 
pro vestavné spotřebiče 

1 čelo, 2 zásuvky 
šírka 60 cm 

pre vstavané spotrebiče
1 čelo, 2 zásuvky

ER KS1

šířka 60 cm 
potravinová 1 dveře 

šírka 60 cm 
potravinová 1 dvere

ES 99 S

šířka 60 cm 
pro vestavné spotřebiče 

1 dveře, 1 zásuvka 
šírka 60 cm 

pre vstavané spotrebiče
1 dvere, 1 zásuvka

ERS 1

šířka 60 cm 
pro vestavné spotřebiče 

1 dveře, 2 zásuvky 
šírka 60 cm 

pre vstavané spotrebiče
1 dvere, 2 zásuvky

ER KS2

šířka 60 cm 
potravinová s výsuvnými 

koši, 1 dveře 
šírka 60 cm 

potravinová s výsuvnými 
košmi, 1 dvere

ER 99 KS

šírka 60 cm 
pre vstavané spotrebiče

1 zásuvka 
šířka 60 cm 

pro vestavné spotřebiče 
1 zásuvka

EMRS 2

šířka 60 cm 
pro vestavné spotřebiče 

1 zásuvka 
šírka 60 cm 

pre vstavané spotrebiče
1 zásuvka 

EMRS 1

výška 195,4 cm / 214,6 cm

šířka 30,45,60 cm 
3 dveře 

šírka 30,45,60 cm 
3 dvere

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

šířka 30,45,60 cm 
2 dveře 

šírka 30,45,60 cm 
2 dvere

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

šířka 45,60 cm 
2 dveře, 3 zásuvky 

šírka 45,60 cm 
2 dvere, 3 zásuvky

ES 45,60 PT
ES 45,60 PTV

šířka 45,60 cm 
1 dveře, 4 zásuvky 

šírka 45,60 cm 
1 dvere, 4 zásuvky

ES 45,60 PKT
ES 45,60 PKTV

šířka 90 cm 
4 dveře 

šírka 90 cm 
4 dvere

PO 90 4D | POV 90 4D

šířka 90 cm 
2 skleněné ALU dveře, 

4 zásuvky 
šírka 90 cm 

2 sklené ALU dvere,
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
Skrinky stredné spotrebičové

Skříňky střední rohové
Skrinky stredné rohové

Skříňky potravinové
Skrinky potravinové

Skříňky vysoké pro vestavné spotřebiče
Skrinky vysoké pre zabudovateľné spotrebiče

šířka 60 cm 
pro vestavné spotřebiče 

šírka 60 cm 
pre vstavané spotrebiče

ZU 1 | ZUV 1

šířka 60 cm 
pro vestavné spotřebiče 

šírka 60 cm 
pre vstavané spotrebiče

ZU 4 | ZUV 4

šířka 60 cm 
pro vestavné spotřebiče 

šírka 60 cm 
pre vstavané spotrebiče

ZU 6 | ZUV 6

Skříňky závěsné nad myčku nádobí
Skrinky závesné nad umývačku riadu

výška 195,4 cm/214,6 cm výška 124,8 cm/144,0 cm

šířka 60 cm 
pro vestavné spotřebiče 

šírka 60 cm 
pre vstavané spotrebiče

CH 1Z | CH 1ZV

šířka 60 cm 
pro vestavné spotřebiče 

šírka 60 cm 
pre vstavané spotrebiče

CHU 22 | CHUV 22

šířka 60 cm 
pro vestavné spotřebiče

šírka 60 cm 
pre vstavané spotrebiče

CHU 7 | CHUV 7

šířka 60 cm 
pro vestavné spotřebiče 

šírka 60 cm 
pre vstavané spotrebiče

EMR 1ZA | EMR 1ZAV

šířka 60 cm 
pro vestavné spotřebiče 

šírka 60 cm 
pre vstavané spotrebiče

MRK 3ZB | MRK 3ZBV

šířka 60 cm 
pro vestavné spotřebiče 

šírka 60 cm 
pre vstavané spotrebiče

MRK 2ZB | MRK 2ZBV

šířka 60 cm 
pro vestavné spotřebiče 

šírka 60 cm 
pre vstavané spotrebiče

CH KT5 | CH KT5V

šířka 60 cm 
pro vestavné spotřebiče 

šírka 60 cm 
pre vstavané spotrebiče

CH KT8 | CH KT8V

šířka 60 cm 
pro vestavné spotřebiče 

šírka 60 cm 
pre vstavané spotrebiče

CHU 9 | CHUV 9

šířka 60 cm 
pro vestavné spotřebiče 

šírka 60 cm 
pre vstavané spotrebiče

CHU 12 | CHUV 12

šířka 60 cm 
pro vestavné spotřebiče 

šírka 60 cm 
pre vstavané spotrebiče

EMR 2ZA | EMR 2ZAV

šířka 60 cm 
pro vestavné spotřebiče 

šírka 60 cm 
pre vstavané spotrebiče

ER 3Z | ER 3ZV
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Skříňky horní rohové
Skrinky horné rohové

Skříňky horní koncové
Skrinky horné koncové

Skříňky horní výklopné
Skrinky horné výklopné

Skříňky horní
Skrinky horné

Skříňky horní s nikou
Skrinky horné 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 

šírka 60,75,90,120 cm 
výklopná skladacia

EH 60,75,90,120 YH

šířka 60,75,90,120 cm 
paralelně výklopná 

šírka 60,75,90,120 cm 
paralelne výklopná

 
EH 60,75,90,120 NH

šířka 45,60,75,90,120 cm 
výklopná 

šírka 45,60,75,90,120 cm
výklopná

 EH 45,60,75,90,120 HK

šířka 15,30,45,60,90 cm 
horní 

šírka 15,30,45,60,90 cm 
horná 

EH 15,30,45,60,90 N

šířka 60,75,90 cm 
2 dveře 

šírka 60,75,90 cm 
2 dvere

EH 60,75,90 V

šířka 30, 45, 60 cm 
1 dveře 

šírka 30,45,60 cm
1 dvere

EH 30,45,60 

šířka 90 cm 
2 dveře 

šírka 90 cm 
2 dvere

EH 90 DKV 

šířka 45,60 cm 
1 dveře 

šírka 45,60 cm 
1 dvere

EH 45,60 DK 

šířka 45,60 cm 
1 dveře 

šírka 45,60 cm 
1 dvere

EH 45,60 HV

výška 108,8 cm

šířka 59 cm 
rohová diagonální 

1 dveře 
šírka 59 cm 

rohová diagonálna
1 dvere

EH 59 RDN

šířka 60,65 cm 
rohová lomená, lomené 

dveře 
šírka 60,65 cm 

rohová lomená, lomené 
dvere

EH 60,65 RL 

šířka 60 cm 
rohová lomená,

symetrická 
šírka 60 cm 

rohová lomená,
symetrická 
EH 60 RS 

šířka 28 cm 
horní koncová 

šírka 28 cm 
horná koncová

EH 29 K 

šířka 23 cm 
zkosená, 1 dveře 

šírka 23 cm 
skosená, 1 dvere

EH 23 V

výška 51,2 cm / 70,4 cm / 89,6 cm 

šířka 60 cm 
podvěsná pro volně stojící 

mikrovlnnou troubu 
šírka 60 cm 

podvesná pre voľne 
stojacu mikrovlnnú rúru

EH 60 N M

Skříňky závěsné pro spotřebiče
Skrinky závesné pre spotrebiče
výška 35,2 cmvýška 70,4 cm / 89,6 cm

Závěsné police
Závesné police

Skříňky roletové na pracovní desku
Skrinky roletové na pracovnú dosku

Skříňky horní pro vestavnou mikrovlnnou troubu
Skrinky horné pre zabudovanú mikrovlnnú rúru

výška 51,2 cm / 70,6 cm / 89,6 cm 

Skříňky závěsné s integrovaným odsavačem par
Skrinky závesné s integrovaným odsávačom pár

Akcentové regály / Nikové barevné regály
Akcentové regále / Nikové farebné regále

šířka 45 - 240 cm 
dřevěná police 

šírka 45 - 240 cm 
drevená polica

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

hrúbka: 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

hrúbka: 0,6/1 cm hrúbka: 4 cm

šířka 45 - 180 cm 
skleněná police

šírka 45 - 180 cm 
sklenená polica

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

šířka 60 cm 
skříňka horní roletová 

hloubka: 56 cm 
šírka 60 cm 

skrinka horná roletová
hĺbka: 56 cm

EVR 60 H | EVR 60 HV

šířka 60 cm 
skříňka horní roletová 

hloubka: 31,5 cm
šírka 60 cm 

skrinka horná roletová
hĺbka: 31,5 cm

EVR 60 | EVR 60 V

šířka 60 cm 

šírka 60 cm

EH 60 MN

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

šírka 60,90 cm 
1 dvere EH 60 ND
2 dvere EH 90 ND

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

šírka 60,90 cm 
1 dvere EH 60 D
2 dvere EH 90 D

šířka 60,90 cm 
paralelně výklopná 

šírka 60,90 cm 
paralelne výklopná

EH 60, 90 NHD

šířka 60,90 cm 
výklopná skládací

šírka 60,90 cm 
výklopná skladacia

EH 60, 90 YHD

šířka 30,45,60 cm 
tloušťka: 22 mm 

šírka 30,45,60 cm 
hrúbka: 22 mm

AR 30,45,60

šířka 30,45,60 cm 
tloušťka: 16 mm 

šírka 30,45,60 cm 
hrúbka:16 mm

NIKA 30,45,60

výška 38,7 cm

šířka 60 cm 
1 výklop 

šírka 60 cm 
1 výklop

EH 60 M

šířka 60 cm 
1 dveře 

šírka 60 cm 
1 dvere

EH 60 MV

šířka 60 cm 
1 výklop, 1 zásuvka

šírka 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

šírka 60,90 cm 
ALU svetelná polica

ALU SP 60,90

M PL



MONTÁŽ

Profesionalní
a rychlá montáž
kuchyně i spotřebičů.

PLÁNOVÁNÍ 
ZDARMA

3D

Vaši kuchyni
naplánujeme
podle Vašich představ.

ZAMĚŘENÍ

Přesné a efektivní
zaměření u Vás doma.

PORADENSTVÍ

Profesionální
poradenství
a individuální
konzultace.

FINANCOVÁNÍ

Vaše vysněná
kuchyně
i na splátky.

DOPRAVA

Kuchyni Vám
přivezeme až domu.

MONTÁŽ

Profesionálna
a rýchla montáž
kuchyne i spotrebičov.

PLÁNOVANIE 
ZADARMO

3D

Vašu kuchyňu
naplánujeme
podľa Vašich predstáv.

ZAMERANIE

Presné a efektívne
zameranie u Vás doma.

PORADENSTVO

Profesionálne
poradenstvo
a individuálne
konzultácie.

FINANCOVANIE

Vaša vysnívaná
kuchyňa
aj na splátky.

DOPRAVA

Kuchyňu Vám
privezieme až domov.

Naše služby

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

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

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

TÁBOR
Soběslavská 3073
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

BRATISLAVA 
Shopp. Palace Tesco Zlaté piesky
Cesta na Senec 2B
Po – Pia 10.00 – 20.00
So – Ne 9.00 – 20.00

KOŠICE
Cassovia Shopping Center
Pri Prachárni 3
Po – Pia 9.00 – 20.00
So – Ne 9.00 – 20.00

TRENČÍN 
Nákupná zóna TESCO
Belá 7046, Trenčianska Turná
Po – Pia 9.00 – 20.00
So – Ne 9.00 – 20.00

NITRA
Obchodné centrum GALÉRIA
Bratislavská cesta 5B
Po – Pia 9.00 – 21.00
So – Ne 9.00 – 21.00

PRIEVIDZA 
Nákupné centrum PRIEVIDZA
Hornonitrianska cesta 1282/3
Po – Pia 9.00 – 20.00
So – Ne 9.00 – 20.00

POPRAD
Nákupné centrum STOP.SHOP.
Svitská cesta 3
Po – Pia 9.00 – 20.00
So – Ne 9.00 – 20.00

Kuchyňská studia PORTA naleznete v prodejnách ASKO - NÁBYTEK v ČR. 
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu (materiály, tvar, rozměry, barvy) 
a právo tiskové chyby.
Použité fotograie jsou ilustrační a nemusí odpovídat aktuální nabídce.

www.asko.sk

tel.: 0850 184 422 info@asko.sk

info@asko.cztel.: 232 000 222

www.asko.cz

OTEVŘENO 7 DNÍ V TÝDNU

OTVORENÉ 7 DNÍ V TÝŽDNI

Kuchynské štúdiá PORTA nájdete v predajniach ASKO - NÁBYTOK v SR. 
Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu sortimentu (materiály, tvar, rozmery, farby) 
a právo tlačovej chyby.
Použité fotograie sú ilustračné a nemusia zodpovedať aktuálnej ponuke.

Ne   9.00 – 20.00


