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VZORY DVÍŘEK

EDAN (TA)
bílá canadian

EDAN (TA)
béžová písková

EDAN (TA)
dub reveal

TAFNE (TR)
béžová lesk

PESEN 2 (FA)
dub sonoma

PESEN 2 (FA)
dub sonoma hnědý

SOLE (FH)
bílá lesk

SOLE (FH)
dub arlington

IRIS (FB)
bílá supermat

IRIS (FB)
ferro

HAMPER (FD)
dub sanremo světlý

HAMPER (FD)
dub lancelot

TAPO PLUS (FF)
bílá lesk

TAPO PLUS (FF)
béžová šampaňská
lesk

TAPO PLUS (FF)
grafit lesk

Rodinné kuchyně Family Line 2019

TAFNE (TR)
bílá lesk

HAMPER (FD)
dub lancelot šedý

DOMIN (FG)
bílá canadian

TOP LINE (Tv)
bílá lesk

TOP LINE (Tv)
šedá lesk

TOP LINE (Tv)
bílá mat

PLATE PLUS (FJ)
bílá perlová

PLATE PLUS (FJ)
světle šedá

PLATE (TQ)
dub bělený

MELOS (Tu)
bříza orange

OLDER (TZ)
bílá canadian

OLDER (TZ)
trufla mat

TOP LINE (Tv)
světle šedá (mat)

TOP LINE (Tv)
seledýn (mat)

TOP LINE (Tv)
lazur (mat)

klasická dvířka

moderní dvířka

VZORY DVÍŘEK

Rodinné kuchyně

FIORE (FI)
bílá supermat

doplňková dvířka

Důležité upozornění pro lakovaná a lesklá dvířka čtěte
na zadní straně tohoto materiálu

TAL 2 (TW)
hliník + sklo Milo

TAL 2 (TW)
černá + sklo Mibe

Rodinné kuchyně Family Line 2019
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Rodinné kuchyně

Moderní dvířka

Edan (TA)
barva dvířek:
barva korpusů:
materiál:
tloušťka:
sklo:
úchyt*:

béžová písková (BPS) , dub reveal (DARV)
bílá canadian (BIC) , zadní strana dvířek bílá
ořech guarneri, wenge, šedá grenola,
bílá alpská, congo
MDF, PVC fólie
19 mm
Milo, montované továrně, zalištované
T37, T40, T41
T37

T40

,

T41

* doporučované úchyty pro tento typ dvířek

charakteristické skříňky:
horní skříňky

spodní skříňky

spodní
spodnískříňky
skříňky

spodní skříňky

seznam všech skříněk na stranách 27–41
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Moderní dvířka

Tafne (TR)
barva dvířek:
barva korpusů:
materiál:
tloušťka:
sklo:
úchyt*:
poznámky:

béžová lesk (BEP) , bílá lesk (BIP) ,
zadní strana dvířek bílá
ořech guarneri, wenge, šedá grenola,
bílá alpská, congo
MDF, PVC fólie
19 mm
Milo, montované továrně, zalištované
T32, T33
použití úchytu T33 pouze ve skříňce DC-15/82
T33

POZOR! Úchyty nejsou součástí dvířka. Montují
se obvyklým způsobem, objednávají se zvlášť.

T32

* doporučované úchyty pro tento typ dvířek

charakteristické skříňky:
horní skříňky

spodní skříňky

spodní
spodnískříňky
skříňky

spodní skříňky

seznam všech skříněk na stranách 27–41
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Rodinné kuchyně

Moderní dvířka

Pesen 2 (FA)
barva dvířek:
barva korpusů:
materiál:
tloušťka:
sklo:
úchyt:

dub sonoma (DSO) ,
dub sonoma hnědý (DSBR)
ořech guarneri, wenge, šedá grenola,
bílá alpská, congo
nábytková deska, MDF, fólie finish
19,5 mm
Klari, montované továrně, zapuštěné do dvířek
montovaný továrně

charakteristické skříňky:
horní skříňky

spodní skříňky

spodní
spodnískříňky
skříňky

spodní skříňky

seznam všech skříněk na stranách 27–41
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Rodinné kuchyně

Moderní dvířka

Sole (FH)
barva dvířek:
barva korpusů:
materiál:
tloušťka:
sklo:
úchyt:
poznámky:

bílá lesk (BIP)
ořech guarneri, wenge, šedá grenola,
bílá alpská, congo
nábytková deska, lak vysoký lesk,
hrana PVC 2 mm
18 mm
Milo, montované továrně, zapuštěné do dvířek
montovaný továrně, plastový,
v barvě dvířka
vitrína V2

charakteristické skříňky:
horní skříňky

spodní skříňky

spodní
spodnískříňky
skříňky

spodní skříňky

seznam všech skříněk na stranách 27–41
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Rodinné kuchyně

Moderní dvířka

Sole (FH)
barva dvířek:
barva korpusů:
materiál:
tloušťka:
sklo:
úchyt:
poznámky:

dub arlington (DAA) ,
ořech guarneri, wenge, šedá grenola,
bílá alpská, congo
nábytková deska, hrana PVC 2 mm
18 mm
Milo, montované továrně, zapuštěné do dvířek
montovaný továrně, plastový,
v barvě dvířka
vitrína V2

charakteristické skříňky:
horní skříňky

spodní skříňky

spodní
spodnískříňky
skříňky

spodní skříňky

seznam všech skříněk na stranách 27–41
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Rodinné kuchyně

Moderní dvířka

Iris (FB)
barva dvířek:
barva korpusů:
materiál:
tloušťka:
sklo:
úchyt:
poznámky:

bílá supermat (BISM) , ferro (FER) ,
ořech guarneri, wenge, šedá grenola,
bílá alpská, congo
MDF, PVC fólie
19 mm
Milo, montované továrně, zapuštěné do dvířek
montovaný továrně
dvířko skřínky DL-60/143 je smontováno
ze dvou částí (spojených ve výšce 713 mm
odspodu), vitrína V2

charakteristické skříňky:
horní skříňky

spodní skříňky

spodní
spodnískříňky
skříňky

spodní skříňky

seznam všech skříněk na stranách 27–41
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Rodinné kuchyně

Moderní dvířka

Hamper (FD)
barva dvířek:
barva korpusů:
materiál:
tloušťka:
sklo:
úchyt*:
poznámky:

dub sanremo světlý (DSAJ) ,
dub lancelot (DLN) , dub lancelot šedý (DLS)
ořech guarneri, wenge, šedá grenola,
bílá alpská, congo
nábytková deska, hrana PVC
18 mm
Milo, montované továrně, zapuštěné do dvířek
T24, T26, T40, T41
vitrína V2

T24

T26

T40

T41

* doporučované úchyty pro tento typ dvířek

charakteristické skříňky:
horní skříňky

spodní skříňky

spodní
spodnískříňky
skříňky

spodní skříňky

seznam všech skříněk na stranách 27–41
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Moderní dvířka

Tapo Plus (FF)
barva dvířek:
barva korpusů:
materiál:
tloušťka:
sklo:
úchyt*:
poznámky:
T22

bílá lesk (BIP) , béžová šampaňská
lesk (BSZP) , grafit lesk (GFP)
ořech guarneri, wenge, šedá grenola,
bílá alpská, congo
nábytková deska, fólie finish, lak vysoký lesk,
hrana PVC (VNUT)
18 mm
Milo, montované továrně, zapuštěné do dvířek
T22, T40, T41
vitrína V2
T40

T41
* doporučované úchyty pro tento typ dvířek

charakteristické skříňky:
horní skříňky

spodní skříňky

spodní
spodnískříňky
skříňky

spodní skříňky

seznam všech skříněk na stranách 27–41
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Rodinné kuchyně

Moderní dvířka

Domin (FG)
barva dvířek:
barva korpusů:
materiál:
tloušťka:
sklo:
úchyt*:

bílá canadian (BIC) ,
zadní strana dvířek bílá
ořech guarneri, wenge, šedá grenola,
bílá alpská, congo
MDF, PVC fólie
16 mm
Milo, montované továrně, zapuštěné do dvířek
T26, T40, T41, T44

T26

T40

T41

T44

* doporučované úchyty pro tento typ dvířek

charakteristické skříňky:
horní skříňky

spodní skříňky

spodní
spodnískříňky
skříňky

spodní skříňky

seznam všech skříněk na stranách 27–41
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Rodinné kuchyně

Moderní dvířka

Top Line (TV)
barva dvířek:

barva korpusů:
materiál:
tloušťka:
sklo:
úchyt*:
poznámky:
charakteristické skříňky:
horní skříňky

spodní skříňky

bílá lesk (BIP) , šedá lesk (SP) ,
bílá mat (RAL9003) ,
světle šedá mat (BRW0014) ,
seledýn mat (RAL1907010) ,
lazur mat (RAL2406015) ,
zadní strana dvířek bílá
ořech guarneri, wenge, šedá grenola,
bílá alpská, congo
MDF, lak
16 mm
Milo, montované továrně, zapuštěné do dvířek
T40, T41, T45
vitrína V2
T40

spodní
spodnískříňky
skříňky

T41

T45

spodní skříňky



* doporučované úchyty pro tento typ dvířek

seznam všech skříněk na stranách 27–41
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Moderní dvířka

Plate Plus (FJ)
barva dvířek:
barva korpusů:
materiál:
tloušťka:
sklo:
úchyt*:

bílá perlová (BPE) , světle šedá (JSZ)
ořech guarneri, wenge, šedá grenola,
bílá alpská, congo
dřevo, MDF, lak
19,5 mm
Milo, montované továrně, zalištované
T40, T46
T40

T46

* doporučované úchyty pro tento typ dvířek

charakteristické skříňky:
horní skříňky

spodní skříňky

spodní
spodnískříňky
skříňky

spodní skříňky

seznam všech skříněk na stranách 27–41
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Moderní dvířka

Plate (TQ)
barva dvířek:
barva korpusů:
materiál:
tloušťka:
sklo:
úchyt*:
věncová lišta:
T24

dub bělený (DBL)
ořech guarneri, wenge, šedá grenola,
bílá alpská, congo
dřevo (olše), MDF dýhované
19,5 mm
Milo, montované továrně, zalištované
T24, T26, T39
N v barvě dvířek
T26

T39

* doporučované úchyty pro tento typ dvířek

věncová lišta N

charakteristické skříňky:
horní skříňky

spodní skříňky

spodní
spodnískříňky
skříňky

spodní skříňky

seznam všech skříněk na stranách 27–41
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Klasická dvířka

Melos (TU)
barva dvířek:
barva korpusů:
materiál:
tloušťka:
sklo:
úchyt*:
věncová lišta:
T9

bříza orange (BRORN)
ořech guarneri, wenge
dřevo (bříza)
25 mm
Klari, montované továrně, zalištované
T9, T10, T23
A v barvě dvířek

T10

T23

* doporučované úchyty pro tento typ dvířek

věncová lišta A

charakteristické skříňky:
horní skříňky

spodní skříňky

spodní skříňky

seznam všech skříněk na stranách 27–41
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Rodinné kuchyně

Klasická dvířka

Older (TZ)
barva dvířek:
barva korpusů:
materiál:
tloušťka:
sklo:
úchyt*:
věncová lišta:

bílá canadian (BIC) , trufla mat (TRUM)
zadní strana dvířek bílá
ořech guarneri, wenge, bílá alpská, congo
MDF, PVC fólie
16 mm
mléčné s elipsou, montované továrně,
plastová příchytka
T38, T42, T44
A v barvě dvířek

T38

T42

,

T44

* doporučované úchyty pro tento typ dvířek

věncová lišta A

charakteristické skříňky:
horní skříňky

spodní skříňky

spodní skříňky

seznam všech skříněk na stranách 27–41
Rodinné kuchyně Family Line 2019

19

Rodinné kuchyně

Klasická dvířka

Fiore (FI)
barva dvířek:
barva korpusů:
materiál:
tloušťka:
sklo:
úchyt*:
věncová lišta:
T44

bílá supermat (BISM)
ořech guarneri, wenge, bílá alpská, congo
MDF, PVC fólie
22 mm
Klari, montované továrně, plastová příchytka
T44, T46, T47
A v barvě dvířek
T46

T47

* doporučované úchyty pro tento typ dvířek

věncová lišta A

charakteristické skříňky:
horní skříňky

spodní skříňky

spodní skříňky

seznam všech skříněk na stranách 27–41
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Klasická dvířka

Rodinné kuchyně

TAL2 (TW)
barva:
barva korpusů:
materiál:
tloušťka:
sklo:
úchyt*:

hliník
černá (zadní strana dvířek černá)
ořech guarneri, wenge, bílá alpská, congo, šedá grenola
hliník
21 mm
Milo montované továrně pro TAL2 v barvě hliník
Mibe montované továrně pro TAL2 v barvě černá
T36 montáž pomocí šroubů
T36

T36

* doporučované úchyty pro tento typ dvířek

charakteristické skříňky TAL2:
horní skříňky

Rodinné kuchyně Family Line 2019
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Rodinné kuchyně

Vitríny

Sumarizace vzorů a barev skel
PRO KLASICKÉ
KUCHYNĚ

Klari s fazetkou
pro dvířka:
Melos, Fiore

Mléčné s elipsou
pro dvířka:
Older

PRO MODERNÍ
KUCHYNĚ

Milo

Klari

pro dvířka: Domin,
pro dvířka:
Edan, Hamper, Iris, Plate, Pesen 2
Plate Plus, Sole, Tafne,
Tapo Plus, Top Line, Tal2
22

Mibe

pro dvířka:
Tal2

Rodinné kuchyně Family Line 2019

Upozornění: vzor skla ve vitrínách nelze změnit

Rodinné kuchyně

MODULY SKŘÍNĚK
STAVBA SKŘÍŇKY
korpus
Korpus a police skříněk jsou
vyrobeny z oboustranně laminované
dřevotřískové desky tloušťky 16 mm
v barvách ořech guarneri, wenge,
šedá grenola, bílá alpská, congo.
Korpusy jsou montovány pomocí
nábytkářských vrutů typu konfirmát,
dřevěných kolíků, excentrů
(skříňka DL-60/143 a D-40/207)

zadní stěny

zásuvky

Jsou vyrobeny z desek
HDF. Zadní stěny jsou jak
ve spodních tak v horních
skříňkách zapuštěné.

Používané zásuvky typu SAMBOX (SMB)
a SMARTBOX (STB) mají dno a zadní stěnu
z dřevotřísky (zásuvky Sambox – barva bílá,
zásuvky Smartbox – barva šedá grenola).
Boční stěny zásuvek jsou kovové (zásuvky
Sambox – barva bílá, zásuvky Smartbox –
barva šedá). Vysoké zásuvky jsou navíc
vybaveny relingem. Dno, zadní stěny a kovové
součásti (boky, vedení a reling) jsou baleny
samostatně (více informací na straně 47).
Korpusy zásuvkových skřínek jsou předvrtány
pro oba typy pojezdů.

ukončení

závěsy

Přední (viditelné) hrany korpusu
a polic jsou olepeny melaminem
v barvě korpusové desky.

Základní závěs vyrábí firma SAMET.
Ve skříňkách typu GNWU-60/72
a DNW-90/82 jsou použity závěsy BLUM.

rozměry

nožky

Skříňky se vyrábějí v modulu
10 cm (šířka je násobkem 10 cm).
Základní šířky skříněk jsou 30, 40,
50, 60 a 80 cm. Výjimku tvoří skříňky
o šířce: 15 cm – skříňky otevřené
a cargo, 45 cm – přední dvířka myčky,
skříňka spodní a horní, 105 cm –
spodní rohová skříňka vnitřní. Hloubky
korpusů spodních skříněk činí 460 mm
nebo 560 mm (vysoké a polovysoké
skříně pro vestavby, skříňka
pro vestavbu pečící trouby).

Standardně jsou ke každé skříňce
přibaleny trojdílné regulovatelné
nožky výšky 10 cm s podporou boků.
Regulovatelné v rozmezí 9–13 cm.
Uchycení pomocí vrutů. Na přání lze
doobjednat nožky výšky 15 cm.

sokl
HORNÍ SKŘÍŇKY
Závěsné skříňky (vyjma vnějších
rohových skříněk) jsou vybaveny
rektifikačními závěsy v šedé barvě
a závěsnými háky.

Hloubka korpusů horních
skříněk je 300 mm.

Ve výklopných skříňkách se používá
plynová vzpěra a tlumič Airtic.

Má výšku 10 nebo 15 cm
a je vyroben z dřevotřískové desky
tloušťky 16 mm v barvách korpusů.
Sokly nejsou baleny ke skříňkám,
objednávají se zvlášť (výjimku
tvoří skříňky na lednice, kde je sokl
přibalen spolu s ventilační mřížkou).
Boční okraje soklů jsou olepeny
hranou.

barvy korpusů:

bílá alpská

congo

ořech guarneri

wenge

šedá grenola

BAL

COG

ORG

WE

SZG

STRUKTURA INDEXU:

D1S-50/82-P/SMB
typ
skříňky

rozměry
korpusu

LEGENDA:
B – krycí lišta
C – cargo nebo odkapávač
D – spodní
F – s dvířkem
G – horní

použitá
dvířka

interpretace indexu
D1S
50/82
P/SMB

I – pilastr
K – pod dřez nebo otvor
L – levý nebo lednička
M – myčka
N – rohová skříňka nebo nástavec

– spodní skříňka se zásuvkou
– šířka skříňky 50 cm,
výška skříňky 82 cm
– skřínka obsahuje
(bráno odspodu):
dvířko pravé
a zásuvku typu SAMBOX

UPOZORNĚNÍ: v indexech je první rozměr
zpravidla šířkou skříňky, ale může také popisovat
velikost prostoru jaký daná skřínka zabírá
při správném usazení do sestavy (týká se to např.
vnitřních rohových skříněk).
Rozměry skříněk jsou uváděny přibližné.

O – výklopná (otevírání nahoru)
OV – výklopná prosklená
(otevírání nahoru)
P – pravý nebo pečící trouba

Rodinné kuchyně Family Line 2019

SMB – zásuvka SAMBOX
STB – zásuvka SMARTBOX
U – s úkosem
V – vitrína, dvířko se sklem
W – vnitřní
Z – vnější
23

MODULY SKŘÍNĚK

1298

SPODNÍ SKŘÍŇKY PRO VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE
1237

560

567

DP-60/82-K

1298

560

560

1298

1237

567

1237

567

560

567

1237

1298

rozměry korpusu:
š. 600 mm
v. 820 mm
hl. 560 mm

1237

560

Rodinné kuchyně

DPS-60/207-P/O
rozměry korpusu:
š. 600 mm
v. 2066 mm
hl. 560 mm

DPS-60/207-P/P
rozměry korpusu:
š. 600 mm
v. 2066 mm
hl. 560 mm

DL-60/143

rozměry korpusu:
š. 600 mm
v. 1430 mm
hl. 560 mm

DPS-60/207-2SMB(STB)/
SMB(STB)/P(-L)
rozměry korpusu:
š. 600 mm
v. 2066 mm
hl. 560 mm

DPS-60/207-2SMB(STB)/
SMB(STB)/O
rozměry korpusu:
š. 600 mm
v. 2066 mm
hl. 560 mm

DL-60/207-P/P
rozměry korpusu:
š. 600 mm
v. 2066 mm
hl. 560 mm

HORNÍ SKŘÍŇKA S MIKROVLNOU TROUBOU

GMO-60/72-O

rozměry korpusu:
š. 600 mm
v. 716 mm
hl. 300 mm
rozměry dvířek: 326 × 596 mm

Skříňku dodáváme včetně
spotřebiče a najdete ji na b2b
ve složce: Family Line > Szafki
z AGD. Lze také objednat skříňku
bez spotřebiče

Funkce vaření:
udržení tepla: ano
JetDefrost (rychlé rozmrazování): ano
Gril: ne
Technologie/Funkce:
JetStart: ano
Technologie 3D: ano
dětská pojistka: ano
Objem (l): 22
Průměr otočného talíře (cm): 25
Elektronické řízení: ano
Výkon mikrovln: 750
Otevírání dvířek: stiskem
Časovač: ano
Rozměry (mm):
Šířka: 595
Výška: 382
Hloubka: 320
Délka přívodního kabelu (cm): 135
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Zástrčka 220 V musí
být umístěna mimo
otvor pro vestavbu!!!

INDEX:
AG-WHI-AMW490/IX-KUCH_MIKR Whirlpool/kuchenka mikrofalowa
AMW 490 IX

Rodinné kuchyně

MODULY SKŘÍNĚK
HORNÍ SKŘÍŇKY PRO DIGESTOŘE

GOO-60/50-O
rozměry korpusu:
š. 600 mm
v. 503 mm
hl. 300 mm

GOO-60/68-L(P)
rozměry korpusu:
š. 600 mm
v. 676 mm
hl. 300 mm

INDEX digestoře: AG-FRA-FTB_60_BK-OKAP

INDEX digestoře: AG-FRA-FTB_60_WH-OKAP

Skříňku dodáváme
včetně spotřebiče
a najdete ji na
b2b ve složce:
Family Line > Szafki
z AGD. Lze také
objednat skřínku
bez spotřebiče

INDEX digestoře: AG-FRA-FTB_60_XS-OKAP

Informace o výrobku
vestavná digestoř
Energetická třída – D
Počet rychlostí ventilátoru – 3
Osvětlení – LED žárovka 2x4W (4000K)
Řízení – mechanické
Barva – bílá, černá, stříbrná
Výkon (W) – 125 W
Napětí – 220–240 V
Výkon při nejvyšší rychlosti (DIN IEC 61591) – 280 m3/h
Výkon při nejnižší rychlosti (DIN IEC 61591) – 150 m3/h
Hlučnost při nejvyšší rychlosti (DIN EN 60704-3) – 65 dB (A)
Hlučnost při nejnižší rychlosti (DIN EN 60704-3) – 53 dB (A)
Index filtru: AG-FRA-1120067942-FILTR (položka obsahuje 2 ks
kulatých uhlíkových filtrů)

VÝBĚR VESTAVNÝCH SPOTŘEBIČŮ DO SKŘÍNĚK
Před koupí vestavného spotřebiče je nutné si ověřit:
1) jestli je zvolený model určen pro vestavbu,
2) jestli se vestavný spotřebič vejde do skříňky,
(výrobci vestavných spotřebičů udávají minimální rozměry pro jeho zabudování,
tyto rozměry je nutné porovnat s rozměry skříněk uvedenými výše),
3) v případě chladničky je třeba porovnat velikost předních dvířek skříňky
a velikost dvířek chladničky, která v ní má být umístěna,
(výška mezery mezi chladničkou a mrazákem musí odpovídat výšce rozdělení
obou předních dvířek skříňky; v některých případech bude nutné chladničku
vyvýšit o několik centimetrů).

Rodinné kuchyně Family Line 2019
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MODULY SKŘÍNĚK

DVÍŘKA PRO VESTAVBU
POD PRACOVNÍ DESKU
Dvířka pro vestavbu pod pracovní desku jsou
určená hlavně pro myčky, ale dvířka DM-60-71 lze
použít rovněž pro chladničky, mrazničky a pračky.

DM-45/71

rozměry dvířek:
v. 713 mm
š. 446 mm

Poznámka: pro vestavné myčky š. 60 cm
s odkrytým panelem je možno použít dvířka 570/596
ze skřínky DKS.
Index dvířka: K10-%_DKS_60/82_SMB/B-%-5-FRN01

DM-60/71

rozměry dvířek:
v. 713 mm
š. 596 mm

KRYCÍ LIŠTY
Krycí lišty slouží k překrytí prostoru vzniklých
mezi skřínkou a stěnou.
krycí lišta DBZ-10/82
Slouží k prodloužení boku
skříňky, která je na konci
sestavy a jejíž korpus
má hloubku 460 mm.
materiál: přířezy # 16 mm,
balení: 1 ks

460
560

krycí lišta

okraje pracovní desky

krycí lišta

okraje pracovní desky

blenda

KRYCÍ BOKY

blenda

Krycí boky slouží k překrytí prostoru vzniklých mezi skřínkou
a stěnou a to nahrazením celého standartního boku skřínky.
blenda

krycí lišta

linia blatu

krycí lišta

blenda

krycí lišta
DBZL(P)-56/82
linia blatu

krycí lišta
DBZL(P)-56/82/100

Nahrazuje standardní bok
skříňky, která je na konci
sestavy a jejíž korpus
má hloubku 460 mm, výška
krycí lišty je 720 mm.

linia blatu

krycí lišta
DBZL(P)-56/82/150

okraje pracovní desky

Nahrazuje standardní bok
skříňky, která je na konci
sestavy a jejíž korpus
má hloubku 460 mm, výška
krycí lišty je 820 mm – krycí
lišta sahá až k podlaze
při použití soklu o výšce
100 mm.
materiál: přířez # 16 mm,
kluzáky – 2 ks,
balení: 1 ks

materiál: přířez # 16 mm,
balení: 1 ks

blenda

okraje pracovní desky

Nahrazuje standardní bok
skříňky, která je na konci
sestavy a jejíž korpus má
hloubku 460 mm, výška krycí
lišty je 870 mm – krycí lišta
sahá až k podlaze při použití
soklu o výšce 150 mm.
materiál: přířez # 16 mm,
kluzáky – 2 ks,
balení: 1 ks

Upozornění: v krycí liště
je provedeno i vyfrézování
pro záda skříňky; krycí lišty
DBZL(P)-56/82, DBZL(P)-56/82/100,
DBZL(P)-56/82/150 mohou být použity
ke všem skříňkám s hloubkou 460
mm vyjma: DK-60/82, DK-80/82,
DKS-60/82, DC-15/82, DNW-90/82,
DP-60/82-K.

blenda

Rohová krytka
blenda

blenda

blenda

Rohová krytka v barvě dvířka (blenda narozna)
blatu
pro linia
skříňky
DNW_105/82
blenda

blenda

blenda

linia blatu

blenda

linia blatu

linia blatu

Krytka slouží k zakrytí korpusu v mezeře mezi sousedními
dvířky při použití skříňky DNW-105/82.

blenda

linia blatu

linia blatu

linia blatu

linia blatu

linia blatu

linia blatu

Označení krytky: BNW_713/38/38
Krytky pro Sole, Iris nemají úchytovou část.
Pro Melos a Pesen 2 se krytky nevyrábí.

38,00 mm

38,00 mm
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460
560

linia blatu

krytka/blenda
BNW-713/38/38
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MODULY SKŘÍNĚK

SKŘÍŇKY DOSTUPNÉ KE KAŽDÉMU TYPU DVÍŘEK

Horní skříňky

G-30/72-P

NO-40/23-O

NO-60/23-O

G-40/72-P

G-45/72-P

G-15/72

G-30/57-P

G-30/95-P

G-40/72-PV

G-50/72-P

GNZ-30/72

GO-50/36-O

G-40/95-P

G-45/95-P

G-60/72-P

G-50/95

G-80/95-L/ P
GC-80/95-P GNWU-60/95-P
+ odkapávač WARIANT II
80 cm součástí balení

GC-60/72-P GC-80/72-L/P G-80/72-LV/PV GNWU-60/72-P GNWU-60/72-PV
+ odkapávač WARIANT II
60 (80) cm součástí balení

G-80/72-L/P

GO-60/36-O

G-60/95-P

GOO-60/50-O
GOO-60/68-P
+ odsávač par součástí balení

GMO-60/72-O
+ vestavná
mikrovlná trouba
součástí balení

FOR-60/30

FOR-90/30

Spodní skříňky

DC-15/82-C
+ koš cargo
dvoupatrový
součástí balení

DC-30/82

D3S-40/82-2SMB/SMB
D3S-40/82-2STB/STB

DC-40/207-C/C
+ koš cargo
šestipatrový
součástí balení

D-40/82-P

D1S-50/82-P/SMB
D1S-50/82-P/STB

D-45/82-P

D-60/82-P

D-80/82-L/P

DK-60/82-P/L

DKS-60/82-SMB/B DK-80/82-L/P
DKS-60/82-STB/B*
* u verze STB je součástí
balení koš Maxima, viz str. 50

D1S-60/82-P/SMB D3S-60/82-2SMB/SMB D3S-80/82-2SMB/SMB
D1S-60/82-P/STB D3S-60/82-2STB/STB D3S-80/82-2STB/STB

DPS-60/207-P/O
spotřebiče
nejsou součástí
balení

DPS-60/207-P/P
spotřebiče
nejsou součástí
balení

DNW-90/82-L/P

D1S-30/82-P/SMB
D1S-30/82-P/STB

D1S-40/82-P/SMB
D1S-40/82-P/STB

DNW-105/82-P

Skříňka
zabuduje nároží
105 × 60 cm
Skutečný rozměr
skříňky:
š. 900 mm,
hl. boku 560 mm

Skříňka
zabuduje nároží
90 × 90 cm
Skutečný rozměr
skříňky:
š. 799 mm,
hl. 799 mm,
hl. boku 460 mm
2 samostatná
dvířka, info
str. 32

DPS-60/207-2SMB/SMB/P DPS-60/207-2SMB/SMB/O
DPS-60/207-2STB/STB/P DPS-60/207-2STB/STB/O
spotřebiče nejsou součástí balení

D-40/207-P/P

DL-60/207-P/P

D4STW-60/207
vnitřní STB
zásuvky, info
str. 41

COK/150/250

DP-60/82-K

DM-45/71

DM-60/71

COK/250

D-15/82

DNZ-30/82

DBZ-10/82

DBZ-56/82 DBZL(-P)-56/82/100

Rodinné kuchyně Family Line 2019

DBZL (-P)-56/82/150
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MODULY SKŘÍNĚK

SKŘÍŇKY DOSTUPNÉ k určitým typům dvířek
Horní skříňky

OLDER
MELOS (TU)
FIORE (FI)
GS-30/14-2S

GI-5/72-B

G-40/72-PV

G-80/72-LV/PV

GNWU-60/72-PV

GI-5/95-B

Spodní skříňky

DI-5/82-B

Horní skříňky

DOMIN (FG)
EDAN (TA)
HAMPER (FD)
IRIS (FA)
PESEN 2 (FA)
PLATE (TQ)
PLATE PLUS (FJ)
SOLE (FH)
TAFNE (TR)
TAPO PLUS (FF)
TOP LINE (TV)

G2O-60/72-OV/O

G2O-80/72-OV/O

G-40/72-PV

G-80/72-LV/PV

GNWU-60/72-PV

GO-80/36-O

Spodní skříňky

DP3S-60/143-2SMB/SMB
DP3S-60/143-2STB/STB

DL-60/143-P
(v balení 2 ks polic)

Horní skříňky s hliníkovým rámečkem TAL 2

TAL 2 (TW)
G-40/72-PV
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G-80/72-LV/PV
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GO-60/36-OV

GO-80/36-OV

MODULY SKŘÍNĚK
D-15/82

D-40/82-P(-L)

D-45/82-P(-L)

D-60/82-P(-L)

D-80/82-L/P

D-40/207-P/P (-L/L)

D1S-30/82 P/SMB (L/SMB)
D1S-30/82 P/STB (L/STB)

Rodinné kuchyně

spodní skříňka
rozměry korpusu

součásti sestavy

š. 150 mm
v. 820 mm
hl. 460 mm

korpus, 2 vložené police,
příslušenství

poznámky

doporučené dovybavení

poznámky

doporučené dovybavení

spodní skříňka
rozměry korpusu

součásti sestavy

š. 400 mm
v. 820 mm
hl. 460 mm

dvířka 713/396,
korpus, 1 vložená police,
příslušenství

odpadkový koš EMUCA 1,
odpadkový koš EMUCA 2,
odpadkový koš kulatý,
tlumič dorazu dvířek,
TIP ON

spodní skříňka
rozměry korpusu

součásti sestavy

š. 450 mm
v. 820 mm
hl. 460 mm

dvířka 713/446,
korpus, 1 vložená police,
příslušenství

poznámky

doporučené dovybavení
odpadkový koš EMUCA 1,
odpadkový koš EMUCA 2,
odpadkový koš kulatý,
tlumič dorazu dvířek,
TIP ON

spodní skříňka
rozměry korpusu

součásti sestavy

š. 600 mm
v. 820 mm
hl. 460 mm

dvířka 713/596,
korpus, 1 vložená police,
příslušenství

poznámky

doporučené dovybavení
odpadkový koš EMUCA 1,
odpadkový koš EMUCA 2,
odpadkový koš kulatý,
tlumič dorazu dvířek,
TIP ON

spodní skříňka
rozměry korpusu

součásti sestavy

š. 800 mm
v. 820 mm
hl. 460 mm

dvířka 713/396 levá a pravá,
korpus, 1 vložená police,
příslušenství

poznámky

doporučené dovybavení
odpadkový koš kulatý,
tlumič dorazu dvířek,
TIP ON

spodní skříňka vysoká
rozměry korpusu

součásti sestavy

š. 400 mm
v. 2066 mm
hl. 560 mm

dvířka 713/396,
dvířka 1247/396,
korpus, 2 police,
3 vložené police,
příslušenství

poznámky

doporučené dovybavení
tlumič dorazu dvířek,
TIP ON

spodní skříňka s 1 zásuvkou
rozměry korpusu

součásti sestavy

poznámky

doporučené dovybavení

š. 300 mm
v. 820 mm
hl. 460 mm

dvířka 570/296
dvířka zásuvky 140/296
korpus, 1 vložená police
boky a vedení nízké zásuvky
dno a zadní stěna nízké zásuvky
příslušenství

(SMB) – zásuvka
Sambox
(STB) – zásuvka
Smartbox

tlumič dorazu dvířek,
tlumič dorazu zásuvky
(SMB),
vklad do zásuvky,
TIP ON

Rodinné kuchyně Family Line 2019
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D1S-40/82 P/SMB (L/SMB)
D1S-40/82 P/STB (L/STB)

D1S-50/82 P/SMB (L/SMB)
D1S-50/82 P/STB (L/STB)

MODULY SKŘÍNĚK

spodní skříňka s 1 zásuvkou
rozměry korpusu

součásti sestavy

poznámky

doporučené dovybavení

š. 400 mm
v. 820 mm
hl. 460 mm

dvířka 570/396, dvířka zás. 140/396,
korpus, 1 vložená police,
boky a vedení nízké zásuvky
dno a zadní stěna nízké zásuvky
příslušenství

(SMB) – zásuvka
Sambox
(STB) – zásuvka
Smartbox

tlumič dorazu dvířek,
tlumič dorazu zásuvky (SMB),
vklad do zásuvky,
TIP ON

spodní skříňka s 1 zásuvkou
rozměry korpusu

součásti sestavy

poznámky

doporučené dovybavení

š. 500 mm
v. 820 mm
hl. 460 mm

dvířka 570/496, dvířka zás. 140/496,
korpus, 1 vložená police,
boky a vedení nízké zásuvky,
dno a zadní stěna nízké zásuvky,
příslušenství

(SMB) – zásuvka
Sambox
(STB) – zásuvka
Smartbox

odpadkový koš EMUCA 1,
odpadkový koš EMUCA 2,
odpadkový koš kulatý,
tlumič dorazu dvířek,
tlumič dorazu zásuvky (SMB),
vklad do zásuvky,
TIP ON

D1S-60/82 P/SMB (L/SMB) spodní skříňka s 1 zásuvkou
D1S-60/82 P/STB (L/STB)

D3S-40/82-2SMB/SMB
D3S-40/82-2STB/STB

D3S-60/82-2SMB/SMB
D3S-60/82-2STB/STB
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rozměry korpusu

součásti sestavy

poznámky

doporučené dovybavení

š. 600 mm
v. 820 mm
hl. 460 mm

dvířka 570/596, dvířka zás. 140/596,
korpus, 1 vložená police,
boky a vedení nízké zásuvky,
dno a zadní stěna nízké zásuvky,
příslušenství

(SMB) – zásuvka
Sambox
(STB) – zásuvka
Smartbox

odpadkový koš EMUCA 1,
odpadkový koš EMUCA 2,
odpadkový koš kulatý,
tlumič dorazu dvířek,
tlumič dorazu zásuvky (SMB),
vklad do zásuvky,
TIP ON

spodní skříňka se 3 zásuvkami
rozměry korpusu

součásti sestavy

poznámky

doporučené dovybavení

š. 400 mm
v. 820 mm
hl. 460 mm

dvířka zásuvky 140/396,
dvířka zásuvky 284/396 2 ks,
boky a vedení nízké zásuvky,
boky, vedení, relingy vysoké
zásuvky 2 ks,
dno a zadní stěna nízké zásuvky,
dno a zadní stěna vysoké zásuvky 2 ks,
příslušenství

(SMB) – zásuvka
Sambox
(STB) – zásuvka
Smartbox

tlumič dorazu zásuvky (SMB),
vklad do zásuvky,
příčný rozdělovač (STB),
BOXIDE

spodní skříňka se 3 zásuvkami
rozměry korpusu

součásti sestavy

poznámky

doporučené dovybavení

š. 600 mm
v. 820 mm
hl. 460 mm

dvířka zásuvky 140/596,
dvířka zásuvky 284/596 2 ks,
korpus,
boky a vedení nízké zásuvky,
boky, vedení, relingy vysoké
zásuvky 2 ks,
dno a zadní stěna nízké zásuvky,
dno a zadní stěna vysoké zásuvky 2 ks,
příslušenství

(SMB) – zásuvka
Sambox
(STB) – zásuvka
Smartbox

tlumič dorazu zásuvky (SMB),
vklad do zásuvky,
příčný rozdělovač (STB),
BOXIDE
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MODULY SKŘÍNĚK
D3S-80/82-2SMB/SMB
D3S-80/82-2STB/STB

DBZ-10/82

DBZ-56/82

DBZ-56/82/100

DBZ-56/82/150

DC-15/82-C

DC-30/82-C

spodní skříňka se 3 zásuvkami
rozměry korpusu

součásti sestavy

poznámky

doporučené dovybavení

š. 800 mm
v. 820 mm
hl. 460 mm

dvířka zásuvky 140/796,
dvířka zásuvky 284/796 2 ks,
korpus,
boky a vedení nízké zásuvky,
boky, vedení, relingy vysoké zásuvky 2 ks,
dno a zadní stěna nízké zásuvky,
dno a zadní stěna vysoké zásuvky 2 ks,
příslušenství

(SMB) – zásuvka Sambox
(STB) – zásuvka Smartbox

tlumič dorazu zásuvky
(SMB),
vklad do zásuvky,
příčný rozdělovač (STB),
BOXIDE

doporučené dovybavení

dolní krycí lišta vnější
rozměry korpusu

součásti sestavy

poznámky

š. 66 mm
v. 720 mm
hl. 100 mm

korpus,
příslušenství

Slouží k prodloužení boku
skříňky, která je na konci
sestavy a jejíž korpus má
hloubku 460 mm

dolní krycí lišta vnější
rozměry korpusu

součásti sestavy

poznámky

š. 16 mm
v. 720 mm
hl. 560 mm

korpus

Nahrazuje standardní bok
skříňky, která je na konci
sestavy a jejíž hloubka
je 460 mm (info str. 26).
Výška boku je 720 mm.

doporučené dovybavení

dolní krycí lišta vnější
rozměry korpusu

součásti sestavy

poznámky

doporučené dovybavení

š. 16 mm
v. 820 mm
hl. 560 mm

korpus,
příslušenství

Nahrazuje standardní bok
skříňky, která je na konci
sestavy a jejíž hloubka
je 460 mm (info str. 26).
Výška boku je 820 mm.

uzavírací profil

dolní krycí lišta vnější
rozměry korpusu

součásti sestavy

poznámky

doporučené dovybavení

š. 16 mm
v. 870 mm
hl. 560 mm

korpus,
příslušenství

Nahrazuje standardní bok
skříňky, která je na konci
sestavy a jejíž hloubka
je 460 mm (info str. 26).
Výška boku je 870 mm.

uzavírací profil

poznámky

doporučené dovybavení

poznámky

doporučené dovybavení

spodní skříňka s košem cargo
rozměry korpusu

součásti sestavy

š. 150 mm
v. 820 mm
hl. 460 mm

dvířka 713/146,
korpus,
příslušenství, koš Cargo

spodní skříňka s košem cargo
rozměry korpusu

součásti sestavy

š. 300 mm
v. 820 mm
hl. 460 mm

dvířka 713/296,
korpus,
příslušenství, koš Cargo

Rodinné kuchyně Family Line 2019
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DC-40/207-C/C

DK-60/82 P(-L)

DK-80/82-L/P

DKS-60/82-SMB/B
DKS-60/82-STB/B

DI-5/82-B

DNW-90/82-P/L
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MODULY SKŘÍNĚK

spodní skříňka s košem cargo
rozměry korpusu

součásti sestavy

poznámky

š. 400 mm
v. 2066 mm
hl. 560 mm

dvířka 713/396,
dvířka 1247/396,
korpus, příslušenství,
koš Cargo

koš Cargo viz str. 51

rozměry korpusu

součásti sestavy

poznámky

š. 600 mm
v. 820 mm
hl. 460 mm

dvířka 713/596,
korpus,
příslušenství

doporučené dovybavení

spodní skříňka pod dřez
doporučené dovybavení
odpadkový koš EMUCA 1,
odpadkový koš EMUCA 2,
odpadkový koš kulatý,
tlumič dorazu dvířek,
TIP ON

spodní skříňka pod dřez
rozměry korpusu

součásti sestavy

š. 800 mm
v. 820 mm
hl. 460 mm

dvířka 713/396 levá
a pravá,
korpus,
příslušenství

poznámky

doporučené dovybavení
odpadkový koš EMUCA 1,
odpadkový koš EMUCA 2,
odpadkový koš kulatý,
tlumič dorazu dvířek,
TIP ON

spodní skříňka pod dřez
rozměry korpusu

součásti sestavy

poznámky

doporučené dovybavení

š. 600 mm
v. 820 mm
hl. 460 mm

krycí lišta 140/596,
čílko 570/596,
korpus, příslušenství,
Verze skřínky SMB
obsahuje vysokou zásuvku.
Verze skřínky STB
obsahuje koš na odpad
Maxima.

(SMB) – zásuvka Sambox
(STB) – koš na odpad
Maxima

tlumič dorazu zásuvky
(SMB)

poznámky

doporučené dovybavení

spodní skříňka s ozdobným pilastrem
rozměry korpusu

součásti sestavy

š. 50 mm
v. 720 mm
hl. 560 mm

dvířka 713/50 (pilaster),
korpus,
příslušenství

spodní rohová skříňka vnitřní
rozměry korpusu

součásti sestavy

poznámky

doporučené dovybavení

š. 799 mm
v. 820 mm
hl. 799 mm
hl. boku 460 mm

dvířka 713/317*,
dvířka 713/333,
korpus,
1 vložená police,
tlumič dorazu,
příslušenství

- Skřínka zabuduje nároží
90 × 90 cm
- Skutečné rozměry 799 × 799 mm;
boky 460 mm
- Dvě samostatně otvíraná dvířka
- Na užší z dvířek se montuje
úchytka a otvírají se jako první
- Skřínka se dodává pouze jako
pravá; s universálními dvířky
je možné ji montovat i jako levou
* v závislosti na vzoru dvířek
se může šíře lišit

otočná police 3/4,
bezpružinový závěs 170°,
TIP ON

Rodinné kuchyně Family Line 2019

Rodinné kuchyně

MODULY SKŘÍNĚK
DNW-105/82-P (-L)

DNZ-30/82

BNW_713/38/38

spodní rohová skříňka vnitřní
rozměry korpusu

součásti sestavy

poznámky

doporučené dovybavení

š. 1050 mm
v. 820 mm
hl. boku 560 mm

dvířka 713/446,
korpus, 1 vložená police,
příslušenství

Skříňka vyplní roh
105 × 60 cm;
skutečné rozměry
skříňky: š. 900 mm,
hl. boku 560 mm

otočná police 1/2,
tlumič dorazu dvířek,
TIP ON,
police NUVOLA,
krytka BNW_713/38/38

doporučené dovybavení

spodní rohová skříňka vnější
rozměry korpusu

součásti sestavy

poznámky

š. 276 mm
v. 820 mm
hl. 560 mm

korpus, 2 police,
příslušenství

Skříňka je universální –
levá i pravá

krytka vnitřní rohová pro skříňky DNW-105/82
rozměry korpusu

NO-40/23-O

NO-60/23-O

G-15/72

součásti sestavy

poznámky

krytka vyrobena z dvířka*

Krytka pro spodní
skříňky typu
DNW-105/82
* Krytka se nevyrábí
pro Pesen 2 a Melos

rozměry korpusu

součásti sestavy

poznámky

š. 400 mm
v. 230 mm
hl. 560 mm

dvířka 227/396,
korpus,
plynové vzpěry 2 ks,
tlumič dorazu dvířek
Airtic 2 ks,
příslušenství

V případě kuchyně s horními
skříňkami výšky 95 cm
se nástavec montuje na vysoké
skříňky (D-40/207-P/P,
DC-40/207-C/C), aby bylo
dosaženo jednotné výšky
230 cm.

rozměry korpusu

součásti sestavy

poznámky

š. 600 mm
v. 230 mm
hl. 560 mm

dvířka 227/596,
korpus,
plynové vzpěry 2 ks,
tlumič dorazu dvířek
Airtic 2 ks,
příslušenství

V případě kuchyně s horními
skříňkami výšky 95 cm
se nástavec montuje na vysoké
skříňky (DL-60/207,
DPS-60/207,
D4STW-60/207-P/P),
aby bylo dosaženo jednotné
výšky 230 cm.

rozměry korpusu

součásti sestavy

poznámky

š. 150 mm
v. 716 mm
hl. 300 mm

korpus, 2 vložené police,
příslušenství

doporučené dovybavení

skříňka typu nástavec
doporučené dovybavení

skříňka typu nástavec
doporučené dovybavení

horní skříňka
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G-30/57-P (-L)

G-30/72-P (-L)

G-40/72-P (-L)

G-40/72-PV (-LV)

G-45/72-P (-L)

G-50/72-P (-L)

G-60/72-P (-L)

G-80/72-L/P
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MODULY SKŘÍNĚK

horní skříňka
rozměry korpusu

součásti sestavy

š. 300 mm
v. 573 mm
hl. 300 mm

dvířka 570/296,
korpus, 1 vložená police,
příslušenství

poznámky

doporučené dovybavení
tlumič dorazu dvířek,
TIP ON

horní skříňka
rozměry korpusu

součásti sestavy

š. 300 mm
v. 716 mm
hl. 300 mm

dvířka 713/296,
korpus, 2 vložené police,
příslušenství

poznámky

doporučené dovybavení
tlumič dorazu dvířek,
TIP ON

horní skříňka
rozměry korpusu

součásti sestavy

š. 400 mm
v. 716 mm
hl. 300 mm

dvířka 713/396,
korpus, 2 vložené police,
příslušenství

poznámky

doporučené dovybavení
tlumič dorazu dvířek,
TIP ON

horní skříňka prosklená
rozměry korpusu

součásti sestavy

š. 400 mm
v. 716 mm
hl. 300 mm

dvířka 713/396
(prosklená),
korpus, 2 vložené police,
příslušenství

poznámky

doporučené dovybavení
tlumič dorazu dvířek,
skleněné police,
TIP ON

horní skříňka
rozměry korpusu

součásti sestavy

š. 450 mm
v. 716 mm
hl. 300 mm

dvířka 713/446,
korpus, 2 vložené police,
příslušenství

poznámky

doporučené dovybavení
tlumič dorazu dvířek,
TIP ON

horní skříňka
rozměry korpusu

součásti sestavy

š. 500 mm
v. 716 mm
hl. 300 mm

dvířka 713/496,
korpus, 2 vložené police,
příslušenství

poznámky

doporučené dovybavení
tlumič dorazu dvířek,
TIP ON

horní skříňka
rozměry korpusu

součásti sestavy

š. 600 mm
v. 716 mm
hl. 300 mm

dvířka 713/596,
korpus, 2 vložené police,
příslušenství

poznámky

doporučené dovybavení
tlumič dorazu dvířek,
světelné dno LUMINA_60,
TIP ON

horní skříňka
rozměry korpusu

součásti sestavy

š. 800 mm
v. 716 mm
hl. 300 mm

dvířka 713/396 levá
a pravá,
korpus, 2 vložené police,
příslušenství

Rodinné kuchyně Family Line 2019

poznámky

doporučené dovybavení
tlumič dorazu dvířek,
světelné dno LUMINA_80,
TIP ON

Rodinné kuchyně

MODULY SKŘÍNĚK
G-80/72-LV/PV

GC-60/72-P (-L)

GC-80/72-L/P

GI-5/72-B

GNWU-60/72-P (-L)

GNWU-60/72-PV (-LV)

GNZ-30/72

horní skříňka
rozměry korpusu

součásti sestavy

š. 800 mm
v. 716 mm
hl. 300 mm

dvířka 713/396 (prosklená)
levá a pravá,
korpus, 2 vložené police,
příslušenství

poznámky

doporučené dovybavení
tlumič dorazu dvířek,
světelné dno LUMINA_80,
skleněné police,
TIP ON

horní skříňka s odkapávačem na nádobí
rozměry korpusu

součásti sestavy

š. 600 mm
v. 716 mm
hl. 300 mm

dvířka 713/596,
korpus,
příslušenství,
dvoupatrový odkapávač

poznámky

doporučené dovybavení
tlumič dorazu dvířek

horní skříňka s odkapávačem na nádobí
rozměry korpusu

součásti sestavy

š. 800 mm
v. 716 mm
hl. 300 mm

dvířka 713/396 levá a pravá,
korpus,
příslušenství,
dvoupatrový odkapávač

poznámky

doporučené dovybavení
tlumič dorazu dvířek

horní skříňka s ozdobným pilastrem
rozměry korpusu

součásti sestavy

š. 50 mm
v. 716 mm
hl. 300 mm

dvířka 713/50 (pilaster),
korpus,
příslušenství

poznámky

doporučené dovybavení

poznámky

doporučené dovybavení

horní rohová skříňka vnitřní
rozměry korpusu

součásti sestavy

š. 596 mm
v. 716 mm
hl. 596 mm
hl. boku 300 mm

dvířka 713/396,
korpus, 2 vložené police,
příslušenství

tlumič dorazu dvířek,
TIP ON

horní rohová skříňka vnitřní
rozměry korpusu

součásti sestavy

š. 596 mm
v. 716 mm
hl. 596 mm
hl. boku 300 mm

dvířka 713/396 (prosklená),
korpus, 2 vložené police,
příslušenství

poznámky

doporučené dovybavení
tlumič dorazu dvířek,
skleněná police,
TIP ON

horní rohová skříňka vnější
rozměry korpusu

součásti sestavy

poznámky

š. 300 mm
v. 716 mm
hl. 300 mm

korpus, 2 police,
příslušenství

Skříňka je universální –
levá i pravá

Rodinné kuchyně Family Line 2019
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Rodinné kuchyně

GOO-60/50-O_FRANKE

GOO-60/68-P(-L)_FRANKE

GMO-60/72

GO-50/36-O

GO-60/36-O

GO-80/36-O
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MODULY SKŘÍNĚK

horní skříňka pro vestavbu odsavače par
rozměry korpusu

součásti sestavy

poznámky

š. 600 mm
v. 503 mm
hl. 300 mm

dvířka 500/596,
korpus,
plynové vzpěry 2 ks,
tlumič dorazu dvířek Airtic 2 ks,
odsávač par FTB60,
příslušenství

Teleskopický
odsávač par
součástí balení,
info str. 25

doporučené dovybavení

horní skříňka pro vestavbu odsavače par
rozměry korpusu

součásti sestavy

poznámky

doporučené dovybavení

š. 600 mm
v. 676 mm
hl. 300 mm

dvířka 673/596,
korpus,
odsávač par FTB60,
příslušenství

Teleskopický
odsávač par
součástí balení,
info str. 25

tlumič dorazu dvířek,
TIP ON

doporučené dovybavení

horní skříňka pro vestavbu mikrovlnné trouby
rozměry korpusu

součásti sestavy

poznámky

š. 600 mm
v. 716 mm
hl. 300 mm

dvířka 326/596,
korpus,
plynové vzpěry 2 ks,
tlumič dorazu dvířek Airtic 2 ks,
mikrovlnná trouba Whirlpool,
příslušenství

Mikrovlná trouba
součástí balení,
info str. 24

rozměry korpusu

součásti sestavy

poznámky

doporučené dovybavení

š. 500 mm
v. 358 mm
hl. 300 mm

dvířka 355/496,
korpus,
plynové vzpěry 2 ks,
tlumič dorazu dvířek Airtic 2 ks,
příslušenství

poznámky

doporučené dovybavení

horní výklopná skříňka

horní výklopná skříňka
rozměry korpusu

součásti sestavy

š. 600 mm
v. 358 mm
hl. 300 mm

dvířka 355/596,
korpus,
plynové vzpěry 2 ks,
tlumič dorazu dvířek Airtic 2 ks,
příslušenství

světelné dno LUMINA_60

horní výklopná skříňka
rozměry korpusu

součásti sestavy

š. 800 mm
v. 358 mm
hl. 300 mm

dvířka 355/796,
korpus,
plynové vzpěry 2 ks,
tlumič dorazu dvířek Airtic 2 ks,
příslušenství

Rodinné kuchyně Family Line 2019

poznámky

doporučené dovybavení
světelné dno LUMINA_60

Rodinné kuchyně

MODULY SKŘÍNĚK
GO-60/36-OV

GO-80/36-OV

G2O-60/72-OV/O

G2O-80/72-OV/O

GI-5/95-B

G-30/95-P(-L)

G-40/95-P(-L)

horní výklopná skříňka
rozměry korpusu

součásti sestavy

poznámky

doporučené dovybavení

š. 600 mm
v. 358 mm
hl. 300 mm

dvířka 355/596 (prosklená),
korpus,
plynové vzpěry 2 ks,
tlumič dorazu dvířek Airtic 2 ks,
příslušenství

dostupná pouze
v provedení dvířek
TAL 2

světelné dno LUMINA_60

rozměry korpusu

součásti sestavy

poznámky

doporučené dovybavení

š. 800 mm
v. 358 mm
hl. 300 mm

dvířka 355/796 (prosklená),
korpus,
plynové vzpěry 2 ks,
tlumič dorazu dvířek Airtic 2 ks,
příslušenství

dostupná pouze
v provedení dvířek
TAL 2

světelné dno LUMINA_80

horní výklopná skříňka

horní skříňka s dvěmi výklopnými dvířky
rozměry korpusu

součásti sestavy

poznámky

doporučené dovybavení

š. 600 mm
v. 716 mm
hl. 300 mm

dvířka 355/596 (prosklená),
dvířka 355/596,
korpus,
plynové vzpěry 4 ks,
tlumič dorazu dvířek Airtic 4 ks,
příslušenství

Pouze moderní dvířka!
Spodní dvířka jsou
prosklená

světelné dno LUMINA_60

horní skříňka s dvěmi výklopnými dvířky
rozměry korpusu

součásti sestavy

poznámky

doporučené dovybavení

š. 800 mm
v. 716 mm
hl. 300 mm

dvířka 355/796 (prosklená),
dvířka 355/796,
korpus,
plynové vzpěry 4 ks,
tlumič dorazu dvířek Airtic 4 ks,
příslušenství

Pouze moderní dvířka!
Spodní dvířka jsou
prosklená

světelné dno LUMINA_80

poznámky

doporučené dovybavení

poznámky

doporučené dovybavení

horní skříňka s ozdobným pilastrem
rozměry korpusu

součásti sestavy

š. 50 mm
v. 946 mm
hl. 300 mm

dvířka 943/50 (pilaster),
korpus,
příslušenství

horní skříňka
rozměry korpusu

součásti sestavy

š. 300 mm
v. 946 mm
hl. 300 mm

dvířka 943/296,
korpus,
3 vložené police,
příslušenství

tlumič dorazu dvířek,
TIP ON

horní skříňka
rozměry korpusu

součásti sestavy

š. 400 mm
v. 946 mm
hl. 300 mm

dvířka 943/396,
korpus,
3 vložené police,
příslušenství

poznámky

Rodinné kuchyně Family Line 2019
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tlumič dorazu dvířek,
TIP ON
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G-45/95-P(-L)

G-50/95-P(-L)

G-60/95-P(-L)

G-80/95-P/L

GC-80/95-P/L

GNWU-60/95-P(-L)

GS-30/14-2S
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MODULY SKŘÍNĚK

horní skříňka
rozměry korpusu

součásti sestavy

š. 450 mm
v. 946 mm
hl. 300 mm

dvířka 943/446,
korpus,
3 vložené police,
příslušenství

poznámky

doporučené dovybavení
tlumič dorazu dvířek,
TIP ON

horní skříňka
rozměry korpusu

součásti sestavy

š. 500 mm
v. 946 mm
hl. 300 mm

dvířka 943/496,
korpus,
3 vložené police,
příslušenství

poznámky

doporučené dovybavení
tlumič dorazu dvířek,
TIP ON

horní skříňka
rozměry korpusu

součásti sestavy

š. 600 mm
v. 946 mm
hl. 300 mm

dvířka 943/596,
korpus,
3 vložené police,
příslušenství

poznámky

doporučené dovybavení
tlumič dorazu dvířek,
TIP ON

horní skříňka
rozměry korpusu

součásti sestavy

š. 800 mm
v. 946 mm
hl. 300 mm

dvířka 943/396 levá a pravá,
korpus,
3 vložené police,
příslušenství

poznámky

doporučené dovybavení
tlumič dorazu dvířek,
TIP ON

horní skříňka s odkapávačem na nádobí
rozměry korpusu

součásti sestavy

š. 800 mm
v. 946 mm
hl. 300 mm

dvířka 943/396 levá a pravá,
korpus, police,
příslušenství,
dvoupatrový odkapávač

poznámky

doporučené dovybavení
tlumič dorazu dvířek

horní rohová skříňka vnitřní
rozměry korpusu

součásti sestavy

š. 596 mm
v. 946 mm
hl. 596 mm
hl. boku 300 mm

dvířka 943/396,
korpus,
3 vložené police,
příslušenství

poznámky

doporučené dovybavení
tlumič dorazu dvířek,
TIP ON

horní skříňka se zásuvkami
rozměry korpusu

součásti sestavy

poznámky

š. 300 mm
v. 143 mm
hl. 300 mm

dvířka zásuvek 140/146 2 ks,
korpus, boky, dno, zadní stěna
a čelo zásuvky,
vedení zásuvky,
příslušenství

skřínka obsahuje pouze
jednu zásuvku se dvěma
čely

Rodinné kuchyně Family Line 2019

doporučené dovybavení

Rodinné kuchyně

MODULY SKŘÍNĚK
FOR-60/30

FOR-90/30

DP-60/82-K

DL-60/143-P(-L)/P(-L)

DP3S-60/143-2SMB/SMB
DP3S-60/143-2STB/STB

přířez
rozměry korpusu

součásti sestavy

poznámky

š. 600 mm
v. 16 mm
hl. 300 mm

ohraněný přířez

Může být použita např.
jako police mezi horními
skříňkami nebo volně
visící police. Montážní
příslušenství není
součástí balení

rozměry korpusu

součásti sestavy

poznámky

š. 900 mm
v. 16 mm
hl. 300 mm

ohraněný přířez

Může být použita např.
jako police mezi horními
skříňkami nebo volně
visící police. Montážní
příslušenství není
součástí balení

doporučené dovybavení

přířez
doporučené dovybavení

spodní skříňka pro vestavné spotřebiče
rozměry korpusu

součásti sestavy

š. 600 mm
v. 820 mm
hl. 560 mm

dvířka 110/596,
korpus,
příslušenství

poznámky

doporučené dovybavení
tlumič dorazu dvířek,
TIP ON

spodní skříňka pro vestavné spotřebiče
rozměry korpusu

součásti sestavy

poznámky

doporučené dovybavení

š. 600 mm
v. 1430 mm
hl. 560 mm

dvířka 1327/596,
korpus,
1 vložená police,
2 pevné police,
sokl 600 mm s ventilační
mřížkou,
ventilační mřížka pro montáž
do pracovní desky,
příslušenství

skřínka pro vestavbu
lednice nebo jako
spižírna se třemi policemi

TIP ON

spodní skříňka pro vestavné spotřebiče
rozměry korpusu

součásti sestavy

poznámky

doporučené dovybavení

š. 600 mm
v. 1430 mm
hl. 560 mm

dvířka zás. 284/596 2 ks,
dvířka zás. 140/596,
korpus,
boky a vedení nízké zásuvky,
boky, vedení, relingy vysoké
zásuvky 2 ks,
dno a zadní stěna nízké
zásuvky,
dno a zadní stěna vysoké
zásuvky,
příslušenství

(SMB) – zásuvka
Sambox
(STB) – zásuvka
Smartbox

tlumič dorazu zásuvky
(SMB),
vklad do zásuvky,
příčný rozdělovač (STB),
BOXIDE
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DL-60/207-P(-L)/P(-L)

DPS-60/207-P(-L)/O

DPS-60/207-P(-L)/P(-L)

DPS-60/207-2SMB/SMB/P(-L)
DPS-60/207-2STB/STB/P(-L)

DPS-60/207-2SMB/SMB/O
DPS-60/207-2STB/STB/O
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MODULY SKŘÍNĚK

spodní skříňka pro vestavné spotřebiče
rozměry korpusu

součásti sestavy

š. 600 mm
v. 2066 mm
hl. 560 mm

dvířka 713/596,
dvířka 1247/596,
korpus,
sokl 600 mm s ventilační mřížkou,
příslušenství

poznámky

doporučené dovybavení

poznámky

doporučené dovybavení

spodní skříňka pro vestavné spotřebiče
rozměry korpusu

součásti sestavy

š. 600 mm
v. 2066 mm
hl. 560 mm

dvířka 713/596,
dvířka 250/596,
korpus,
plynové vzpěry 2 ks,
tlumič dorazu Airtic 2 ks,
příslušenství

tlumič dorazu dvířek,
TIP ON

spodní skříňka pro vestavné spotřebiče
rozměry korpusu

součásti sestavy

š. 600 mm
v. 2066 mm
hl. 560 mm

dvířka 713/596,
dvířka 643/596,
korpus,
1 vložená police,
příslušenství

poznámky

doporučené dovybavení
tlumič dorazu dvířek,
TIP ON

spodní skříňka pro vestavné spotřebiče se 3 zásuvkami
rozměry korpusu

součásti sestavy

poznámky

doporučené dovybavení

š. 600 mm
v. 2066 mm
hl. 560 mm

dvířka zásuvky 284/596 2 ks,
dvířka zásuvky 140/596,
dvířka 643/596,
korpus,
boky a vedení nízké zásuvky,
boky, vedení, relingy vysoké
zásuvky 2 ks,
dno a zadní stěna nízké zásuvky,
dno a zadní stěna vysoké zásuvky,
příslušenství

(SMB) – zásuvka
Sambox
(STB) – zásuvka
Smartbox

tlumič dorazu dvířek,
tlumič dorazu zásuvky
(SMB),
vklad do zásuvky,
příčný rozdělovač (STB),
BOXIDE,
TIP ON

spodní skříňka pro vestavné spotřebiče se 3 zásuvkami
rozměry korpusu

součásti sestavy

poznámky

doporučené dovybavení

š. 600 mm
v. 2066 mm
hl. 560 mm

dvířka zásuvky 284/596 2 ks,
dvířka zásuvky 140/596,
dvířka 250/596,
korpus,
plynové vzpěry 2 ks,
tlumič dorazu Airtic 2 ks,
boky a vedení nízké zásuvky,
boky, vedení, relingy vysoké
zásuvky 2 ks,
dno a zadní stěna nízké zásuvky,
dno a zadní stěna vysoké zásuvky
2 ks,
příslušenství

(SMB) – zásuvka
Sambox
(STB) – zásuvka
Smartbox

tlumič dorazu zásuvky
(SMB),
vklad do zásuvky,
příčný rozdělovač (STB),
BOXIDE
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MODULY SKŘÍNĚK
K10-D4STW-60/207

COK/250

COK/150/250

D_/72

spodní skříňka s vnitřními zásuvkami nebo policemi
rozměry korpusu

součásti sestavy

poznámky

doporučené dovybavení

š. 600 mm
v. 2066 mm
hl. 560 mm

dvířko 713/596,
dvířko 1247/596,
korpus,
kompletní vnitřní vysoké STB
zásuvky 4 ks,
příslušenství

Ve standartu jsou
ve skříňce vnitřní
zásuvky typu
Smartbox (STB).

tlumič dorazu dvířek Airtic;
vkládané police v případě rezignace
z vnitřních zásuvek – indexy sady
polic dle barvy korpusu:
K10-D4STW_60/207_OPCJA-BAL-KPL01
K10-D4STW_60/207_OPCJA-COG-KPL01
K10-D4STW_60/207_OPCJA-ORG-KPL01
K10-D4STW_60/207_OPCJA-WE-KPL01
K10-D4STW_60/207_OPCJA-SZG-KPL01

soklová lišta pro nožky 10 cm (standard)
rozměry korpusu

součásti sestavy

š. 2500 mm
v. 100 mm
hl. 16 mm

soklová lišta ohraněná
po obou kratších stranách

rozměry korpusu

součásti sestavy

š. 2500 mm
v. 150 mm
hl. 16 mm

soklová lišta ohraněná
po obou kratších stranách

doporučené dovybavení

součásti sestavy

poznámky

panel vyroben z dvířka*

Panel pro spodní skříňky typu D_/82
* Hloubka panelu závisí na tloušťce dvířka

součásti sestavy

poznámky

panel vyroben z dvířka*

Panel pro spodní skříňky typu D_/207
* Hloubka panelu závisí na tloušťce dvířka

panel boční v barvě dvířka pro dolní skříňky
součásti sestavy

poznámky

panel vyroben z dvířka*

Panel pro spodní skříňky typu D_/207 s nádstavcem
* Hloubka panelu závisí na tloušťce dvířka

panel boční v barvě dvířka pro horní skříňky
rozměry korpusu

G_/95

poznámky

panel boční v barvě dvířka pro dolní skříňky

rozměry korpusu

G_/72

doporučené dovybavení

panel boční v barvě dvířka pro dolní skříňky

rozměry korpusu

D_/220

poznámky

soklová lišta pro nožky 15 cm

rozměry korpusu

D_/197

Místo zásuvek
je možno doobjednat
a namontovat police!
V tom případě
je nutné skříňku
v košíku rozložit,
zásuvky odebrat
a doobjednat sadu
polic.

součásti sestavy

poznámky

panel vyroben z dvířka*

Panel pro horní skřínky typu G_/72
* Hloubka panelu závisí na tloušťce dvířka

panel boční v barvě dvířka pro horní skříňky
rozměry korpusu

součásti sestavy

poznámky

panel vyroben z dvířka*

Panel pro spodní skřínky typu G_/95
* Hloubka panelu závisí na tloušťce dvířka
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Úchyty

Úchyty

T22

T24

T26

vhodné pro moderní kuchyně
T32

T40

T33

T36

T41

T36

T43

T39

T37

T45

T46

T47



název

rozteč

barva

index

T22

160 mm

stříbrná

K10-T22-SRE-UCHW-AKC01

T24

128 mm

chrom lesk

K10-T24-CHP-UCHW-AKC01

T26

128 mm

chrom mat

K10-T26-CH-UCHW-AKC01

T32

160 mm

hliník

K10-T32-AL-UCHW-AKC01

T33

64 mm

hliník

K10-T33-AL-UCHW-AKC01

T36

96 mm

hliník

K10-T36-AL-KPL01

T36

96 mm

černá

K10-T36-CA-UCHW-AKC01

T37

160 mm

ušlechtilá ocel / černá

K10-T37-STSZ/CA-UCHW-AKC01

T39

128 mm

antracit

K10-T39-AN-UCHW-AKC01

T40

128 mm

černá mat

K10-T40-CAM-UCHW-AKC01

T41

160 mm

antracit mat

K10-T41-AMA-UCHW-AKC01

T43

128 mm

hliník / bílá

K10-T43-AL/BI-UCHW-AKC01

T45

224 mm

nikl satina

K10-T45_ROZST_224-NIK/SA-UCHW-AKC01

T45

480 mm

nikl satina

K10-T45_ROZST_480-NIK/SA-UCHW-AKC01

T46

160 mm

ušlechtilá ocel

K10-T46-STSZ-UCHW-AKC01

T47

bodový

ušlechtilá ocel

K10-T47-STSZ-UCHW-AKC01

vhodné pro klasické kuchyně
T9

T10

T23

42

T13

T14

T38

T42

barva

T21

T44

název

rozteč

T9

bodový

mosaz patina

K10-T9-MD-UCHW-AKC01

T10

128 mm

mosaz patina

K10-T10-MD-UCHW-AKC01

T13

bodový

stará mosaz patina / béžová

K10-T13-MD/BE-UCHW-AKC01

T14

128 mm

stará mosaz patina / béžová

K10-T14-MD/BE-UCHW-AKC01

T21

96 mm

ušlechtilá ocel

K10-T21-STSZ-UCHW-AKC01

T23

96 mm

satina

K10-T23-SA-UCHW-AKC01

T38

96 mm

cín

K10-T38-CY-UCHW-AKC01

T42

bodový

cín

K10-T42-CY-UCHW-AKC01

T44

bodový

černá mat

K10-T44-CAM-UCHW-AKC01
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Osvětlení
MODERNÍ OSVĚTLENÍ
Sestavy
LED LENA

OSVĚTLENÍ LED LENA 2
samostatné svítidlo (K10-LL2_BN-BI/AL-OSW-AKC01)
3bodové (K10-LL2X3_BN-BI/AL-OSW-AKC01) – SESTAVA
Sestavu tvoří:
- 3 svítidla s kabeláží
(jedno svítidlo je vybaveno centrálním spínačem)
- napájecí adaptér 40 W s 6místným rozdělovačem
- napájecí zdroj o délce 2 m s posuvným spínačem
- možnost zapojení USB nabíječky do jednoho svítidla
Každé svítidlo má výkon 2 W.
Barva světla: neutrální

poř.

moderní osvětlení

barva světla

barva svítidla

1.

LENA 2 (LL2)

neutrální

bílá / hliník

K10-LL2_BN-BI/AL-OSW-AKC01

2.

LENA 2 (LL2X3) – 3BODOVÁ SESTAVA

neutrální

bílá / hliník

K10-LL2X3_BN-BI/AL-OSW-AKC01

Sestavy
LED JUNO

index

OSVĚTLENÍ LED JUNO
samostatné svítidlo (K10-LJ_BN-AL-OSW-AKC01)
3bodové (K10-LJX3_BN-AL-OSW-AKC01) – SESTAVA
Sestavu tvoří:
- 3 svítidla s kabeláží
(jedno svítidlo je vybaveno centrálním spínačem)
- napájecí adaptér 40 W s 6místným rozdělovačem
- napájecí zdroj o délce 2 m s posuvným spínačem
Každé svítidlo má výkon 2 W.
Barva světla: neutrální

poř.

moderní osvětlení

barva světla

barva svítidla

1.

JUNO (LJ)

hliník

bílá / hliník

K10-LJ_BN-AL-OSW-AKC01

2.

JUNO (LJX3) – 3BODOVÁ SESTAVA

hliník

bílá / hliník

K10-LJX3_BN-AL-OSW-AKC01

Sestavy LED NEO 2

index

OSVĚTLENÍ LED NEO2
samostatné svítidlo (K10-LN_2_BZ-SRE-OSW-AKC01)
3bodové (K10-LNX3_2_BZ-SRE-OSW-AKC01) – SESTAVA

svítidlo NEO 2 ve stříbrné barvě
poř.

moderní osvětlení

1.
2.

Sestavu tvoří:
- 3 svítidla s kabeláží
- napájecí adaptér 6 W s 3místným rozdělovačem
- napájecí zdroj o délce 2 m s posuvným spínačem.
Každé ze svítidel má výkon 1,2 W.
barva světla

barva svítidla

index

NEO 2 (LN_2)

teplá

stříbrná

K10-LN_2_BC-SRE-OSW-AKC01

NEO 2 (LN_2)

studená

stříbrná

K10-LN_2_BZ-SRE-OSW-AKC01

3.

NEO 2 (LNX3_2) – 3BODOVÁ SESTAVA

teplá

stříbrná

K10-LNX3_2_BC-SRE-OSW-AKC01

4.

NEO 2 (LNX3_2) – 3BODOVÁ SESTAVA

studená

stříbrná

K10-LNX3_2_BZ-SRE-OSW-AKC01

Jsou dostupné 2 barvy světla: teplá BC a studená BZ. MOŽNOST MONTÁŽE POD I NAD SKŘÍŇKOU!
Rodinné kuchyně Family Line 2019
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Sestavy LED ROUND DY

svítidla ROUND DY v barvě chrom

Osvětlení
OSVĚTLENÍ LED ROUND DY
samostatné svítidlo (K10-LR_BZ-CH-OSW-AKC01)
3bodové (K10-LRX3_BZ-CH-OSW-AKC01) – SESTAVA
Sestavu tvoří:
- 3 svítidla s kabeláží
- napájecí adaptér 6 W s 3místným rozdělovačem
- napájecí zdroj o délce 2 m s posuvným spínačem
Každé svítidlo má výkon 2 W.

poř.

moderní osvětlení

barva světla

barva svítidla

1.

ROUND DY (LR)

teplá

chrom

K10-LR_BC-CH-OSW-AKC01

index

2.

ROUND DY (LR)

studená

chrom

K10-LR_BZ-CH-OSW-AKC01

3.

ROUND DY (LRX3) – 3BODOVÁ SADA

teplá

chrom

K10-LRX3_BC-CH-OSW-AKC01

4.

ROUND DY (LRX3) – 3BODOVÁ SADA

studená

chrom

K10-LRX3_BZ-CH-OSW-AKC01

Dostupné jsou dvě barvy světla: teplá BC a studená BZ.
OSVĚTLENÍ LED SQERE
samostatné svítidlo (K10-LS_BZ-SRE-OSW-AKC01)
3bodové (K10-LSX3_BZ-SRE-OSW-AKC01) – SESTAVA

Sestavy LED SQERE

Svítidlo LED SQERE ve stříbrné barvě

Sestavu tvoří:
- 3 svítidla s kabeláží
- napájecí adaptér 6 W s 3místným rozdělovačem
- napájecí zdroj o délce 2 m s posuvným spínačem
Každé svítidlo má výkon 1,6 W.

poř.

moderní osvětlení

barva světla

barva svítidla

1.

SQERE (LS)

teplá

stříbrná

K10-LS_BC-SRE-OSW-AKC01

index

2.

SQERE (LS)

studená

stříbrná

K10-LS_BZ-SRE-OSW-AKC01

3.

SQERE (LSX3) – 3BODOVÁ SESTAVA

teplá

stříbrná

K10-LSX3_BC-SRE-OSW-AKC01

4.

SQERE (LSX3) – 3BODOVÁ SESTAVA

studená

stříbrná

K10-LSX3_BZ-SRE-OSW-AKC01

Dostupné jsou dvě barvy světla: teplá BC a studená BZ.
Napájecí adaptér
pro LED svítidla

NAPÁJECÍ ADAPTÉR PRO LED SVÍTIDLA
K10-LZAS_15W-BK-OSW-AKC01
Výkon adaptéru – 15 W
- 6místný rozdělovač
- posuvný spínač
- délka 2 m

poř.

název

barva světla

barva

1.

ADAPTÉR 15 W

-

černá

Prodlužovací kabel
LED svítidla

44

Adaptér je určen
pro svítidla:
ROUND DY, SQERE,
NEO, OMEGA, LENA
(max. 3 svítidla)
index

K10-LZAS_15W-BK-OSW-AKC01

PRODLUŽOVACÍ KABEL PRO LED OSVĚTLENÍ
- Umožňuje prodloužení kabelu LED svítidla o 1 m.
- Obzvlášť vhodný pro horní skříňky o výšce 95 cm.

poř.

název

barva světla

barva

1.

PRODLUŽOVACÍ KABEL K OSVĚTLENÍ 1 M

-

černá
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Osvětlení
KLASICKÉ OSVĚTLENÍ
Sestavy LED

svítidlo LED
v barvě kartáčovaná ocel

SESTAVY led
2bodové (LTX2-STD-OSW)
3bodové (LTX3-STD-OSW)
Sestavu tvoří:
- trojhranná svítidla s kabeláží
- adaptér
- napájecí vedení o délce 1,8 m.
Každé svítidlo má výkon 2 W. Dostupné barvy svítidel: kartáčovaná
ocel. Spínač je umístěn na prvním svítidle.

poř.

klasické osvětlení

barva světla

barva svítidla

1.

TROJHRANNÉ SVÍTIDLO POD SKŘÍŇKY –
2BODOVÁ SESTAVA

teplá

kartáčovaná ocel

K10-LTX2-STD-KPL01

2.

TROJHRANNÉ SVÍTIDLO POD SKŘÍŇKY –
3BODOVÁ SESTAVA

teplá

kartáčovaná ocel

K10-LTX3-STD-KPL01
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Osvětlení

SVĚTELNÁ DNA

poř.

světelná dna

barva
světla

barva
svítidla

index

1.

SVĚTELNÉ DNO LUMINA (LDN) PRO SKŘÍŇKU
O ŠÍŘCE 60 CM

studená

hliník

K10-LDN_LUMINA_60-AL-OSW-AKC01

2.

SVĚTELNÉ DNO LUMINA (LDN) PRO SKŘÍŇKU
O ŠÍŘCE 80 CM

studená

hliník

K10-LDN_LUMINA_80-AL-OSW-AKC01

Sestavu tvoří:
LUMINA LED IN s 2 m vedením a mini zástrčkou,
síťový napájecí zdroj 15W s 1,7 m vedením a mini vstupem,
třída ochrany sestavy: ii
napájecí napětí sestavy: 230 V ~ 50 hz,
napájecí napětí svítidla: 12 vdc,
světelný zdroj (rozměry): 22 modulů (30 modulů) led smd (8 × 50 mm),
výkon světelného zdroje: 0,25 W / modul,
barva světla (barevná teplota): bílá studená (6000 k),
vypínač: dotykový s modrou signalizační diodou,
rozměry:
délka × šířka × výška svítidla: 567 × 280 × 18mm (767 × 280 × 18 mm),
délka vedení svítidla: 2 m,
délka vedení napájecího zdroje: 1,7 m,
typ konektoru 230 V: euro
typ konektoru 12 vdc: mini (hj-517, hj-518)
montážní příslušenství:
šroub s kuželovou hlavou a křížovou drážkou s metrickým závitem m5x20 (4 ks),
pouzdro fi8/fi15, l12mm (4 ks),
oboustranná samolepící páska
rozměry balení: 630 × 333 × 70 mm (930 × 333 × 70)
LED světýlka soupravy nelze vyměňovat
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Zásuvky
Typy zásuvek

SAMBOX

SMARTBOX

Obrázek

Materiál

kov

kov

Hloubka

450 mm

450 mm

Zatížení

25 kg

40 kg

Barva pojezdů

bílá

šedá

Barva dna a zad

bílá

šedá grenola

Tlumení dovření

na přání

ve standartu

Pojezdy

kolečkové

kuličkové

Výsuv

částečný

plnovýsuv

Regulace čílka

ve dvou směrech

ve třech směrech

Montáž čílka

kovová konzola

smart clic

Doplňkové vybavení

vklady pro příbory – plastové

vklady pro příbory – kovové

tlumič dovření

vklady pro příbory – plastové
BOXIDE
příčné rozdělovače

Příklad indexu

K10-FG_D1S_30/82_LP/SMB-WE/BIC-KPL01

K10-FG_D1S_30/82_LP/STB-WE/BIC-KPL01

K10-FG_D3S_40/82_2SMB/SMB-WE/BIC-KPL01

K10-FG_D3S_40/82_2STB/STB-WE/BIC-KPL01

K10-FG_DPS_60/207_2SMB/SMB/LP-WE/BIC-KPL01

K10-FG_DPS_60/207_2STB/STB/LP-WE/BIC-KPL01
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

VYBAVENÍ DO ZÁSUVEK SAMBOX
Pořadače na příbory
do zásuvek SAMBOX

popis produktu

barva

index

POŘADAČ NA PŘÍBORY 30 BÍLÝ

bílá

K10-WKL/30-BI-DOD-AKC01

POŘADAČ NA PŘÍBORY 40 BÍLÝ

bílá

K10-WKL/40-BI-DOD-AKC01

POŘADAČ NA PŘÍBORY 50 BÍLÝ

bílá

K10-WKL/50-BI-DOD-AKC01

POŘADAČ NA PŘÍBORY 60 BÍLÝ

bílá

K10-WKL/60-BI-DOD-AKC01

POŘADAČ NA PŘÍBORY 80 BÍLÝ

bílá

K10-WKL/80-BI-DOD-AKC01

Bočnice BOXSIDE k zásuvkám Sambox
BOČNICE BOXSIDE K VYSOKÉ ZÁSUVCE SAMBOX (2 KS)
poř.

popis produktu

barva

index

1.

BOXSIDE
k vysoké zásuvce
Sambox

bílá

K10-BOXIDE_SAMBOX-BI-DOD-AKC01

TLUMIČ K DOVÍRÁNÍ ZÁSUVEK SAMBOX
poř.
1.
Jezdec montovaný na zásuvku

popis produktu
TITUS – tlumič
dovírání
zásuvky
Sambox

barva

index

šedá

K10-AMOR/SZUF_TITUS-BK-DOD-AKC01

Informace o tlumiči dovírání zásuvek Sambox:
• nový typ tlumiče, silnější tlumicí výkon,
• sestavu tvoří tlumič a montážní šablona,
• lze použít pro různé šířky zásuvek – podle tabulky.
Tlumič montovaný na korpus
POZOR! Zobáčkama pro vruty nahoru, tlumícím
mechanismem dolů
Očekávané zatížení
zásuvky

Každé balení tlumiče Titus dovírání zásuvek
Sambox obsahuje šablonu pro montáž

Diagram ukazuje
doporučený počet
tlumičů pro jednu
zásuvku v závislosti
na šířce skříňky
a předpokládaném
zatížení

Šířka zásuvky
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VYBAVENÍ DO zásuvek SMARTBOX
Vklady do zásuvek SMARTBOX
popis produktu

barva

index

VKLAD NA PŘÍBORY 30 INVARIA (METAL) SMARTBOX

šedá

K10-WKL_INVARIA-SMARTBOX/30-SZ-DOD-AKC01

VKLAD NA PŘÍBORY 40 INVARIA (METAL) SMARTBOX

šedá

K10-WKL_INVARIA-SMARTBOX/40-SZ-DOD-AKC01

VKLAD NA PŘÍBORY 50 INVARIA (METAL) SMARTBOX

šedá

K10-WKL_INVARIA-SMARTBOX/50-SZ-DOD-AKC01

VKLAD NA PŘÍBORY 60 INVARIA (METAL) SMARTBOX

šedá

K10-WKL_INVARIA-SMARTBOX/60-SZ-DOD-AKC01

VKLAD NA PŘÍBORY 80 INVARIA (METAL) SMARTBOX

šedá

K10-WKL_INVARIA-SMARTBOX/80-SZ-DOD-AKC01

PLASTOVÝ VKLAD NA PŘÍBORY SMARTBOX 30 Šedá

šedá

K10-WKL_SMARTBOX/30-SZ-DOD-AKC01

PLASTOVÝ VKLAD NA PŘÍBORY SMARTBOX 40 Šedá

šedá

K10-WKL_SMARTBOX/40-SZ-DOD-AKC01

PLASTOVÝ VKLAD NA PŘÍBORY SMARTBOX 50 Šedá

šedá

K10-WKL_SMARTBOX/50-SZ-DOD-AKC01

PLASTOVÝ VKLAD NA PŘÍBORY SMARTBOX 60 Šedá

šedá

K10-WKL_SMARTBOX/60-SZ-DOD-AKC01

PLASTOVÝ VKLAD NA PŘÍBORY SMARTBOX 80 Šedá

šedá

K10-WKL_SMARTBOX/70-SZ-DOD-AKC01

INVARIA SMARTBOX 30

PLASTOVÝ VKLAD
SMARTBOX 30

INVARIA SMARTBOX 40

PLASTOVÝ VKLAD
SMARTBOX 40

INVARIA SMARTBOX 50

PLASTOVÝ VKLAD
SMARTBOX 50

INVARIA SMARTBOX 60

PLASTOVÝ VKLAD
SMARTBOX 60

INVARIA SMARTBOX 80

PLASTOVÝ VKLAD
SMARTBOX 80

Boxide do vysoké zásuvky SMARTBOX
foto produktu

popis produktu
BOXIDE (KOVOVÝ ŠEDÝ) PRO VYSOKÉ
ZÁSUVKY 2 KS (LEVÝ, PRAVÝ)

barva

index

šedá

K10-BOXIDE_SMARTBOX-SZ-DOD-AKC01

Příčné rozdělovače do zásuvky SMARTBOX
popis produktu

barva

index

PŘÍČNÝ ROZDĚLOVAČ DO VYSOKÉ ZÁSUVKY 40 cm

šedá

K10-PODZIAL_POPRZ_PANEL_SMARTBOX/40-SZ-1-AKC01

PŘÍČNÝ ROZDĚLOVAČ DO VYSOKÉ ZÁSUVKY 60 cm

šedá

K10-PODZIAL_POPRZ_PANEL_SMARTBOX/60-SZ-1-AKC01

PŘÍČNÝ ROZDĚLOVAČ DO VYSOKÉ ZÁSUVKY 80 cm

šedá

K10-PODZIAL_POPRZ_PANEL_SMARTBOX/80-SZ-1-AKC01

PŘÍČNÝ ROZDĚLOVAČ
SMARTBOX 40

PŘÍČNÝ ROZDĚLOVAČ
SMARTBOX 60

PŘÍČNÝ ROZDĚLOVAČ
SMARTBOX 80
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ODPADKOVÉ KOŠE
ODPADKOVÉ KOŠE – DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ
NA OBJEDNÁVKU
typ

kulatý odpadkový koš, automat

barva

bílá

index

K10-KS_OKR-BI-KPL01

typ

koš na tříděný odpad
EMUCA1, samostatný

barva

šedá

index

K10-KS_EMUCA1-SZ-DOD-AKC01

typ

koš na tříděný odpad
EMUCA2, dvojitý

2 ks

barva

šedá

index

K10-KS_EMUCA2-SZ-DOD-AKC01

typ

sada košů na tříděný odpad –

1 ks

určených pro skříňku
DKS-60/82-SMB/B
(skříňka se zásuvkou Sambox)

2 ks

barva

šedá

index

K10-KOSZ_DKS_SMB-SZ-DOD-KPL01

POPIS
•P
 dpadkový koš – kulatý – bílý
automatický (otvírá se automaticky
po otevření dvířek).
•K
 oš je přimontovaný k dvířku
•O
 bjem: 13 l
•R
 ozměry: 360/355/355 mm (š./hl./v.)

• Plnovýsuv
• Objem koše 20 l
• Montáž do dna korpusu
• Ruční výsuv na kuličkových pojezdech
• Víko se odkrývá automaticky
• Dodatková nádobka na drobnosti

• Plnovýsuv
• Objem koše 2 × 14 l
• Montáž do dna korpusu
• Ruční výsuv na kuličkových pojezdech
• Víko se odkrývá automaticky
• Dodatková nádobka na drobnosti

•P
 lastová profilovaná základna
je přizpůsobena dnu zásuvky skříňky
DKS-60/82-SMB/B
• Sada obsahuje základnu, 3 odpadkové
koše s víky, 2 malé pomocné nádobky
• Objem košů: 1 × 14 l, 2 × 6,5 l
• Rozměry základny: 535/433 mm (š./hl.)

1 ks

ODPADKOVÝ KOŠ MAXIMA, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ SKŘÍŇKY DKS-60/82-STB/B

50

typ

odpadkový koš MAXIMA

barva

stříbrná/červená

koš dodáván
se skříňkou

K10-DKS_60/82_STB/B
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POPIS
•P
 lnovýsuv s tlumením dovření Rejs
•R
 egulace čílka ve třech směrech
•P
 rodukt určen pro plná dvířka
•Z
 atížení do 20 kg

Rodinné kuchyně

PŘÍSLUŠENSTVÍ
KOŠE CARGO

KOŠE CARGO DODÁVANÉ STANDARTNĚ SE SKŘÍŇKOU



typ

CARGO MINI BOČNÍ 15

barva

stříbrná

koš dodáván
se skříňkou

K10-DC-15/82-C

typ

CARGO MULTI

barva

stříbrná

koš dodáván
se skříňkou

K10-DC-30/82-C

typ

KOŠ CARGO VARIANT +

barva

stříbrná

koš dodáván
se skříňkou

K10-DC-40/207-C/C

POPIS
• Plnovýsuv
• Tlumení dovření
• Regulace 4D
• Rychlá montáž – systém Click
• Výrobek v levém provedení
• Max. nosnost do 10 kg
• V sestavě rovněž montážní šablona

• Plnovýsuv
• Tlumení dovření
• Max. nosnost 25 kg
•R
 ámy zacvaknuté do lišt (systém Click),
koš uchycený do lišt s krytkami (systém Click),
oddělené připevnění k dvířkám, přišroubované
k dvířkám a rámům
• Nastavení dvířek ve třech směrech:
1. Výškové (nahoru-dolů)
2. Boční (vlevo-vpravo)
3. Výsuvné (dopředu-dozadu)

•P
 lnovýsuv s tlumením dovření Rejs
•R
 egulace čílka ve třech směrech
•S
 ystém uchycení koše – zavěšení do rámu
•R
 ám uchycen nahoře i dole s regulací výšky
• Zatížení do 50 kg

ŵĂƚǇŽĐŚƌŽŶŶĞƉŽĚǌůĞǁŽǌŵǇǁĂŬ͗

OCHRANNÉ
Ͳϰϰϱŵŵ

VLOŽKY PROTI VODĚ DO SKŘÍNĚK POD DŘEZ

WͲϱϲϲŵŵĚŽƐǌĂĨŬŝŽƐǌĞƌ͘ϲϬĐŵ
OCHRANNÉ VLOŽKY PROTI VODĚ DO SKŘÍNĚK POD DŘEZ VE FORMĚ

POPIS

DOPLŇKOVÉ VÝBAVY

ůƵďϳϲϲŵŵĚŽƐǌĂĨŬŝŽƐǌĞƌ͘ϴϬĐŵ
typ


ochranná vložka proti vodě
pod dřez

barva

hliník

index

K10-MATA_DK_60-AL-DOD-AKC01

typ

ochranná vložka proti vodě
pod dřez

barva

hliník

index

K10-MATA_DK_80-AL-DOD
-AKC01

• Množství v sadě – 1 ks
• Určená pro skříňku DK-60/82-L(-P)
• Materiál: hliník + těsnění PVC
• Chrání dno skříňky pod dřezem před zatečením
• Rozměry: hl. 445 mm / š. 566 mm

• Množství v sadě – 1 ks
• Určená pro skříňku DK-80/82-L/P
• Materiál: hliník + těsnění PVC
• Chrání dno skříňky pod dřezem před zatečením
• Rozměry: hl. 445 mm / š. 766 mm

DĂƚǇƉŽĚǌůĞǁŽǌŵǇǁĂŬŝŶĨŽƌŵĂĐũĞ͗
Ͳmateriał: aluminium + uszczelka PVC;
Ochranné vložky zabezpečují dno skřínky proti drobným únikům vody z dřezu nebo při rozlití uskladněných kapalin.

Ͳdostosowane są do wymiarów szafek DKͲϲϬͬϴϮ͕<ͲϴϬͬϴϮ͖
Ͳzabezpieczają wieniec dolny przed zalaniem.
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OTOČNÉ/VÝSUVNÉ POLICE
POLICE VE FORMĚ DOPLŇKOVÉ VÝBAVY
typ

otočná police půlkruh

barva

stříbrná

index

K10-PO1/750_1P-SRE-DOD-AKC01

typ

otočná police ¾kruh

barva

stříbrná

index

K10-PO_3/4_690_2P-SRE-DOD-AKC01

typ

výsuvná police NUVOLA (levá)

barva

bílá / chrom

index

K10-POLKA_NUVOLA_45L-BI/
CR-KPL02

typ

výsuvná police NUVOLA
(pravá)

barva

bílá / chrom

index

K10-POLKA_NUVOLA_45P-BI/
CR-KPL02

typ

mechanismus tichého dovírání

barva

šedá

index

K10-AMOR_NUVOLA_45-BK-KPL01

typ

otočná police NUVOLA ¾kruh

barva

bílá / chrom

index

K10-POLKA_3/4_NUVOLA-CR-DOD-AKC01

POPIS
• Množství v sadě – 1 ks
• Určené pro skříňku DNW-105/82

• Množství v sadě – 2 ks
• Určené pro skříňku DNW-90/82

• Množství v sadě – 1 ks
• Určená pro skříňku DNW-105/82-P (pravá varianta)
• Max. nosnost do 20 kg
•L
 ze dokoupit mechanismus tichého dovírání

• Množství v sadě – 1 ks
• Určená pro skříňku DNW-105/82-L (levá varianta)
• Max. nosnost do 20 kg
•L
 ze dokoupit mechanismus tichého dovírání

• Množství v sadě – 1 ks
•U
 rčený pro výsuvnou polici NUVOLA (levá a pravá
varianta)

• Množství v sadě – 1 ks
• Určená pro skříňku DNW-90/82
• Max. nosnost do 40 kg

Zalety półki NUVOLA 3/4 koła w szafce narożnej DNW-90/82:

Výhody
výsuvných polic NUVOLA a otočných polic NUVOLA ¾KRUH:
- pełny i swobodny dostęp do przedmiotów przechowywanych na półce;
•- maksymalne
snadný
přístup k předmětům uloženým na polici;
wykorzystanie szafki narożnej;
•- bardzo łatwy
maximální
využití rohové skříňky;
montaż;
i oryginalny
design – produkt
jest produkowany we Włoszech;
•- wysoka jakość
velmi
snadná
montáž;
do korpusukvalita
szafki DNW-90/82;
•- przeznaczenie:
vysoká
a originální design – police jsou vyrobené v Itálii.
- maksymalne obciążenie półki 40 kg;
- kolor dna - biały.
UPOZORNĚNÍ!
UWAGA !
Před
montáží polic NUVOLA A NUVOLA ¾KRUH je nutné standartně dodávanou polici z lamina pevně spojit
- Przed zamontowaniem półki Nuvola należy półkę szafki narożnej połączyć na stałe z bokami
skorpusu.
boky korpusu.
K10-POLKA_3/4_NUVOLA-CR-DOD-AKC01 - PÓŁKA OBROTOWA 3/4 KOLA DO SZAFKI DNW 90/82 - 1
szt.
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Boční krycí panely v barvách dvířek
Panely neobsahují frézování ani integrované úchyty (Iris, Sole, Tafne), jsou pro všechny kuchyně rovné, hladké;
panely nejsou dostupné pro kuchyně Melos a Pesen 2.

panel boční
v barvě
dvířka

panel D_/72

560

460

Podle typu dvířka se liší tloušťka panelu:
• 16 mm: Domin, Edan, Older, Tafne, Top Line, Fiore, Iris
• 18 mm: Hamper, Plate, Tapo Plus, Sole
• 19 mm: Plate Plus
• Panely lze přichytit na boky skříněk dolních – D_/72, D_/197, D_/220 (720, 1966, 2196 mm)
a horních G_/72, G_/95 (716, 946) (montážní materiál není součástí dodávky)
• Šířky panelu se pohybují v závislosti na jejich tloušťce 309–320 mm pro horní skrínky
a 569–580 mm pro dolní

obrys pracovní desky

Na obrázku panel pro Top Line
(K10-TV_PA_D_/72-SP-KPL01)

panel G_/95
panel D_/220

panel D_/72

panel D_/220

krytka/blenda
BNW-713/38/38
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OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
TLUMIČ DOVÍRÁNÍ DVÍŘEK

POPIS

typ

tlumič dovírání dvířek

• Množství v sadě – 1 ks

barva

nikl

• Montáž nasazením na závěs skřínky

index

K10-AMOR/ZAW-NIK-DOD-AKC01

•U
 rčený pro všechny typy skříněk vyjma: GNWU-60/72
a GNWU-60/95 a DNW-90/82 (ve standardní výbavě
tlumič Airtic)

typ

tlumič dovírání dvířek Airtic s adaptérem

barva

šedá

index

K10-AMOR/4-BK-DOD-AKC01

• Množství v sadě – 4 ks
•S
 tandardní výbava ve skříňkách typu GO, G2O
a DNW-90/82

Způsob montáže tlumiče Airtic

½

lky

dé

k

íře

dv

Možná je také montáž
v horní části skříňky.

cca 10–15 cm

Airtic je možné namontovat
pomocí adaptéru
nebo vyvrtáním otvoru
o průměru 8 mm
do korpusu nábytku.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
VÝKLOP FREE FLAP 1.5 B. PRO VÝKLOPNÉ SKŘÍNKY

54

typ

výklopný
mechanismus

barva

šedá

index

K10-PODNOSNIK_
FREE_FLAP/B-SZ-DOD-AKC01
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POPIS
• Ve formě doplňkové výbavy; výklop Free Flap 1,5 H je alternativou
k plynovým zvedákům, které značně převyšuje jak funkčností,
tak komfortním používáním.
Nový Free Flap charakterizuje také skvělá pružnost, velmi rychlá montáž
a záruka dobré kvality. Toto ekonomické a kompaktní řešení umožňuje
optimálně využít funkčnost skříňky.
• Sada obsahuje:
- zvedák Free Flap 1,5 B – 1 ks
- montážní adaptéry (pro korpus a dvířka) – 2 ks
- šrouby
- krytky pro výklopné kování Free Flap (levá/pravá – v závislosti
na použití) – 2 ks
- krytky lišt v barvách korpusů pro zakrytí otvoru fi 8 po otvoru plynového
zvedáku – 10 ks
- šestihranný klíč pro nastavení zvedáku
- montážní šablonu – vrtání otvorů se provádí podle šablony, protože nejsou
plně kompatibilní s předvrtanými otvory pod plynovým výklopem (dvířka
a korpus).
Hlavní vlastnosti zvedáku Free Flap 1.5 B:
- pravá/levá varianta
- jednoduchá a rychlá montáž
- lze nastavit 8 stupňů síly
- pro dvířka s max. výškou 600 mm
- pro dvířka s max. šířkou 800 mm
- max. možná hmotnost dvířek při aplikaci jednoho zvedáku: 3 kg
- max. možná hmotnost dvířek při aplikaci dvou zvedáků: 8 kg
- materiál: umělá hmota (kovové adaptéry ke korpusu a dvířkám)
- kompatibilní se všemi skříňkami Family Line typu GO, GOO vyjma skříněk
NO-40/23 a NO-60/23

Rodinné kuchyně

PŘÍSLUŠENSTVÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
SYSTÉM BEZÚCHYTKOVÉHO OTVÍRÁNÍ TIP-ON

typ

typ

rovný adaptér (dlouhý) 76 pro TIP ON

barva

šedá

index

K10-TIP_ON_ADAPTER_76-SZ-KPL01

typ

nastavitelný magnetický tlumič 76 mm

barva

šedá

index

K10-TIP_ON_AMOR_MAGNET_76-SZ-KPL01

typ

úhlový závěs 170 stupňů bez pružiny

barva

nikl

index

K10-ZAWIAS_170ST-BK-DOD-AKC01

POPIS
• Množství v sadě – 1 ks

• Množství v sadě – 1 ks

• Množství v sadě – 1 ks
• Určený pro skříňku DNW-90/82

PŘÍSLUŠENSTVÍ
ZÁSUVKY PRO ZABUDOVÁNÍ DO PRACOVNÍ DESKY
typ

kryt zásuvky

barva

bílá (BI), černá (CA), ocel (STL)

index

K10-LGR_4M_OBUDOWA-BI-DOD-AKC01
K10-LGR_4M_OBUDOWA-CA-DOD-AKC01
K10-LGR_4M_OBUDOWA-STL-DOD-AKC01

typ

zásuvka M45

barva

bílá (BI)

index

K10-LGR_4M_GNZ_WKLAD-BI-DOD-AKC01

POPIS
• Minikrabice Pop-up
• Určený pro zabudování do pracovní
desky
• Dodávaný s montážní sadou
• Ploché provedení zaručuje
bezproblémové zabudování
• Snadné otvírání pro větší komfort
a bezpečnost
• Splňují požadavky norem: IEC 60670-1,
IEC 60670-23, IEC 60884-1
• Napětí až do 250 V
• Jmenovitý proud 16 A
• Zařízení se skládá z jedné jednotky
• Povrch je lesklý
• Obsahuje zemnící kolík
• Může být připojena k hlavnímu okruhu
pomocí svorek. V takovém případě
je nutné použít svorkové upnutí.
• Není vhodná pro použití v těžkých
podmínkách
• Nemá funkci vypínání
• Výrobce zásuvky – firma LEGRAND

Rodinné kuchyně Family Line 2019
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ZÁSUVKY PRO ZABUDOVÁNÍ DO PRACOVNÍ DESKY
typ

USB zásuvka

barva

bílá (BI)

index

K10-LGR_4M_USB_WKLAD-BI-DOD-AKC01

POPIS
• Nabíjecí USB zásuvka – 2 výstupy
• Max. výstupní proud: 2400 mA
• Výstupní napětí: 5 V
•K
 nabíjení zařízení typu: telefon,
smartphone, přehrávače mp3 nebo mp4
• Materiál: plast
•M
 inimální hloubka elektroinstalační
krabice: 35 mm
• J e v souladu s evropským nařízením,
které se týká výroby nabíjecích zařízení
pro mobilní telefony
•O
 dpovídá požadavkům normy
IEC 62584-2011-01
• Výrobce zásuvky – firma LEGRAND

Upozornění! Pro správné skompletování je nezbytné
objednat krytku (barva: bílá, černá nebo ocel), do které bude
možno namontovat:
dvě zásuvky typu:
- zásuvka M45 – 2 ks
nebo
- zásuvka USB – 2 ks
nebo
- zásuvka M45 – 1 ks a zásuvka USB – 1 ks
Na obrázcích: správná montáž krytky v barvě
ocel (inox) s dvěma zásuvkami M45

Upozornění!
Sestava vyžaduje zapojení napájecího kabelu
min. 3x1,5 mm
(sestava neobsahuje napájecí kabel)
Upozornění!
Montáž zásuvek není vhodná v bezprostřední
blízkosti dřezu ani varné desky.
Je třeba se vyhnout přímému kontaktu s vodou.

Y
131 mm (+/- 1 mm)

X
108 mm (+/- 1 mm)

Min. vzdálenost od okraje pracovní desky
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Rozměry výřezu
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
NÁBYTKOVÉ NOHY

POPIS
typ

nožka s boční podpěrou H150

barva

černá

index

K10-NOGA_H150-SZ-DOD-AKC01

• Množství v balení – 1 ks
• Doplňkový prvek
• Montuje se místo standardní nožky H100
v případě montáže soklu vysokého 150 mm
• Otvory jsou kompatibilní se standardními

profil okalający blende 
<ϭϬͲWZK&/>ͺK<>:zͲ<ͲKͲ<ϬϭͲWZK&/>K<>:zK>EϱϲͬϴϮͬϭϬϬϱϲͬϴϮͬϭϱϬͲ
ϭƐǌƚ͘

LEMOVACÍ PROFIL

POPIS

Profil okalający blendę DBZ.

Profil dedykowany do blend sięgających podłogi DBZͲϱϲͬϭϬϬŝͲϱϲͬϭϱϬ͗

ͲƐƉƌǌĞĚĂǁĂŶǇũĞƐƚǌĚǁŽŵĂzaślepkami (przód i tył profilu);
Ͳzabezpiecza blendy przed działaniem wilgoci;
Ͳspełnia zadania estetyczne.

typ

profil lemující záslepku

barva

bezbarvá

index

K10-PROFIL_OKALAJACY-BK-DOD-AKC01



• Množství v balení – 1 ks
• Určený pro DBZ-56/100 a DBZ-56/150
• Doplňkový prvek (nutno objednat zvlášť)
• Prodává se se dvěma koncovkami (přední/
zadní)
• Chrání před vlivem vlhkosti od podlahy
• Plní estetickou funkci

TĚSNÍCÍ PROFIL SOKLU

POPIS
typ

těsnící profil soklu

barva

bezbarvá

index

K10-UC/250-BK-KPL01
K10-UC/500-BK-KPL01

• Těsnící profil soklu je dostupný ve dvou délkách:
2,5 a 5 m

SKLENĚNÉ POLICE

POPIS
typ

skleněná police

barva

čiré sklo

horní skleněná police vkládaná „80“

• Množství v sadě – 1 ks
• Doplňkový prvek (nutno objednat zvlášť)
• Prodává se s gumovými koncovkami na nosníky
polic
• určená pro skříňky šířky:
- 40 cm
index: K10-POLKA_SZK_40-BK-DOD-SZK +
AKC01
rozměry (tl./hl./š.): 4/260/365 mm
- 80 cm:
index: K10-POLKA_SZK_80-BK-DOD-SZK +
AKC01
rozměry (tl./hl./š.): 4/260/765 mm
- skříňky GNWU
index: K10-POLKA_SZK_GNWU-BK-DOD-SZK
+ AKC01
rozměry (tl./hl./š.): 4/260/244/558 mm
rohová skleněná police vkládaná
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
MAGNETICKÝ BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK

POPIS

typ

zámek zamezující otevření
dvířek

barva

bílá

index

K10-ZAMEK_ZABEZPIECZ-BK-DOD-AKC01

• Sada Revalock obsahuje: zámek a dva
magnetické klíče
• Montuje se do skříněk s dvířky nebo i do spodní
zásuvky; zámek není zvenku vidět; funguje
pro tloušťky materiálu 13–40 mm
• Bezpečnostní zábrana – má za úkol znemožnit
dětem otevírání nábytku
• Funguje velice jednoduše: přiložením
magnetického klíče se uvnitř deaktivuje zámek
a dvířka lze otevřít
• Namontovaný zámek je možné rovněž dočasně
zcela deaktivovat a dvířka otvírat bez přiložení
klíče – případy, kdy není nutné zabezpečení

VĚNCOVÉ LIŠTY

POPIS
typ

věncová lišta typ A

barva

v barvách dvířek: Older, Fiore a Melos*

index

K10-LW/A/PVC-BIC-DOD-LIS01
K10-LW/A/PVC-TRUM-DOD-LIS01
K10-LW/A/PVC-BISM-DOD-LIS01
K10-LWF/A-BRORN-DOD-LIS01

typ

věncová lišta typ N

barva

v barvě dvířek: Plate

index

K10-LWF/N-DBL-DOD-LIS01

MONTÁŽNÍ POMŮCKY
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• Materiál: MDF/PVC fólie a pro Melos MDF/dýha*
• Délka: 2,44 m a 2,7 m*

• Materiál: MDF/dýha
• Délka: 2,7 m

POPIS
typ

šablona usnadňující montáž úchytů

barva

bílá

index

K10-UCHW/WZORNIK-BK-DOD-AKC01

typ

montážní lišta

barva

bílá pozink

index

K10-LISTWA/MONTAZOWA-OCYB-DOD-KPL01

Rodinné kuchyně Family Line 2019

• Materiál: lepenka
• Možnost použití šablony k montáži úchytů
vzdálených od sebe v rozmezí 32–256 mm

• Materiál: ocel
• Lišta k zavěšení horních skříněk za rektifikační
závěsy (rýhy v liště usnadňují zakrácení
na potřebnou délku)
• Délka: 2 m

Rodinné kuchyně

PŘÍSLUŠENSTVÍ

SAMOLEPÍCÍ ZÁSLEPKY FI 14

POPIS
typ

samolepící záslepka

barva

v barvách korpusů

index

K10-ZASL_PRZYLEPNE_FI14-BAL-DOD-AKC01
K10-ZASL_PRZYLEPNE_FI14-COG-DOD-AKC01
K10-ZASL_PRZYLEPNE_FI14-ORG-DOD-AKC01
K10-ZASL_PRZYLEPNE_FI14-SZG-DOD-AKC01
K10-ZASL_PRZYLEPNE_FI14-WE-DOD-AKC01

Záslepky se prodávají v arších
(na archu se nachází 25 ks).
Záslepky určené k zakrytí
nepotřebných navrtaných otvorů
v korpusech.

NÁSTĚNNÉ PANELY

profil U

profil W

profil U
profil U

profil U

Rodinné kuchyně Family Line 2019
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NÁSTĚNNÉ PANELY
• Panely jsou vyrobené z desky MDF o tloušťce 6 mm
• Jsou ideální do kuchyně, baru, kuchyňského koutu a jídelny. Zdobí stěnu, skryjí nerovný povrch a ochrání ho před vnějšími vlivy.
Kapky vody, usazující se tuk, vysoká teplota až do 160 (stupňů Celsia) nemají na panel negativní vliv. Díky svému nezvykle
hladkému povrchu je možné skvrny různého původu, jako jsou např. tuk, káva, čaj atd., odstranit pomocí mýdlové vody
• Nástěnné panely lze nainstalovat v místech se stabilními hodnotami vlhkosti (30–65 %)
• Jsou vyrobeny z ekologických a bezpečných materiálů
• Vysoká hustota, pevnost, odolnost proti teplotám vodní páry až do 160 stupňů Celsia v délce 20 minut
• Okraje panelu a rubová strana (bez potisku) nejsou odolné proti vlhkosti. Je nutné je ochránit silikonem nebo hliníkovým profilem
• Minimální vzdálenost od hořáků a otevřeného ohně 7–10 cm – obzvlášť se to týká plynových desek s hořákem typu boost
(největší hořák), který je umístěný v zadní řadě varné desky
• Pozor na situaci, kdy na velkém zadním plynovém hořáku je umístěn velký hrnec/pánev a žár z plamene se tak dostane
až do bezprostřední blízkosti panelu!
• Levnější než obklady nebo sklo, vizuálně efektní
• Vyrobené v EU při použití materiálu nejvyšší jakosti
Panely jsou dostupné ve 3 typech:
1. PANELY HLAVNÍ – 2800 × 490 mm
bílá vlna (BIFA)

K10-PANEL_MDF_2800X490-BIFA-DOD-AKC01

červená cihla (CEG)

K10-PANEL_MDF_2800X490-CEG-DOD-AKC01

hexagon (HEX)

K10-PANEL_MDF_2800X490-HEX-DOD-AKC01

šedý kámen (KSZ)

K10-PANEL_MDF_2800X490-KSZ-DOD-AKC01

černá káva (KWC)

K10-PANEL_MDF_2800X490-KWC-DOD-AKC01

2. PANELY POD ODSÁVAČ – 599 × 716 mm
bílá vlna (BIFA)

červená cihla (CEG)

hexagon (HEX)

šedý kámen (KSZ)

černá káva (KWC)

K10-PANEL_MDF_599X716-BIFA-DOD-AKC01

K10-PANEL_MDF_599X716-CEG-DOD-AKC01

K10-PANEL_MDF_599X716-HEX-DOD-AKC01

K10-PANEL_MDF_599X716-KSZ-DOD-AKC01

K10-PANEL_MDF_599X716-KWC-DOD-AKC01

K10-PANEL_MDF_599X358-HEX-DOD-AKC01

K10-PANEL_MDF_599X358-KSZ-DOD-AKC01

K10-PANEL_MDF_599X358-KWC-DOD-AKC01

3. PANELY POD ODSÁVAČ – 599 × 358 mm

K10-PANEL_MDF_599X358-BIFA-DOD-AKC01
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K10-PANEL_MDF_599X358-CEG-DOD-AKC01
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Zkrácený návod montáže panelu MDF s vysokým leskem
1. Vyměříme si rozměr panelu, pilkou si rozměr odřežeme a vyřežeme si otvory pro zásuvky.
2. Okraje panelu zabezpečíme silikonovou vrstvou nebo hliníkovým profilem.
3. Montážním lepidlem připevníme panel ke stěně.
4. Ochrannou fólii je nutné sejmout z panelu až po dokončení instalace panelu na stěnu, avšak ne později než 12 hodin
po provedení montáže.
5. Během čištění strany s digitálním potiskem nepoužíváme abrazivní čisticí prostředky (krémové abrazivní čisticí prostředky),
ani prostředky, které obsahují organická rozpouštědla nebo aceton, a také nepoužíváme nejrůznější houbičky a hadříky
s hrubou strukturou. Pokud povrch necháme delší dobu znečištěný, zvětší se tím riziko vzniku skvrn a poškození.

BARVA
bílá vlna (BIFA)

červená cihla
(CEG)
hexagon (HEX)

šedý kámen (KSZ)

černá káva (KWC)

INDEX

POPIS

K10-PANEL_MDF_2800X490-BIFA-DOD-AKC01

PANEL MDF ROZM. 2800 × 490 BÍLÁ VLNA

K10-PANEL_MDF_599X358-BIFA-DOD-AKC01

PANEL MDF DIGESTOŘ ROZM. 599 × 358 BÍLÁ VLNA

K10-PANEL_MDF_599X716-BIFA-DOD-AKC01

PANEL MDF DIGESTOŘ ROZM. 599 × 716 BÍLÁ VLNA

K10-PANEL_MDF_2800X490-CEG-DOD-AKC01

PANEL MDF ROZM. 2800 × 490 ČERVENÁ CIHLA

K10-PANEL_MDF_599X358-CEG-DOD-AKC01

PANEL MDF DIGESTOŘ ROZM. 599 × 358 ČERVENÁ CIHLA

K10-PANEL_MDF_599X716-CEG-DOD-AKC01

PANEL MDF DIGESTOŘ ROZM. 599 × 716 ČERVENÁ CIHLA

K10-PANEL_MDF_2800X490-HEX-DOD-AKC01

PANEL MDF ROZM. 2800 × 490 HEXAGON

K10-PANEL_MDF_599X358-HEX-DOD-AKC01

PANEL MDF DIGESTOŘ ROZM. 599 × 358 HEXAGON

K10-PANEL_MDF_599X716-HEX-DOD-AKC01

PANEL MDF DIGESTOŘ ROZM. 599 × 716 HEXAGON

K10-PANEL_MDF_2800X490-KSZ-DOD-AKC01

PANEL MDF ROZM. 2800 × 490 ŠEDÝ KÁMEN

K10-PANEL_MDF_599X358-KSZ-DOD-AKC01

PANEL MDF DIGESTOŘ ROZM. 599 × 358 ŠEDÝ KÁMEN

K10-PANEL_MDF_599X716-KSZ-DOD-AKC01

PANEL MDF DIGESTOŘ ROZM. 599 × 716 ŠEDÝ KÁMEN

K10-PANEL_MDF_2800X490-KWC-DOD-AKC01

PANEL MDF ROZM. 2800 × 490 ČERNÁ KÁVA

K10-PANEL_MDF_599X358-KWC-DOD-AKC01

PANEL MDF DIGESTOŘ ROZM. 599 × 358 ČERNÁ KÁVA

K10-PANEL_MDF_599X716-KWC-DOD-AKC01

PANEL MDF DIGESTOŘ ROZM. 599 × 716 ČERNÁ KÁVA

HLINÍKOVÉ PROFILY PRO NÁSTĚNNÉ PANELY
BARVA

INDEX

POPIS

hliník

K10-PANEL_PROFIL_U_2800X6-AL-DOD-AKC01

PROFIL TYPU U ROZM. 2800 × 6 DOKONČOVACÍ HORIZONTÁLNÍ

hliník

K10-PANEL_PROFIL_U_490X6-AL-DOD-AKC01

PROFIL TYPU U ROZM. 490 × 6 ZAKONČENÝ VERTIKÁLNĚ

hliník

K10-PANEL_PROFIL_H_599X6-AL-DOD-AKC01

PROFIL TYPU H ROZM. 599 × 6 SPOJOVACÍ PRO DIGESTOŘ

hliník

K10-PANEL_PROFIL_W_490X6-AL-DOD-AKC01

PROFIL TYPU W ROZM. 490 × 6 ROHOVÝ VERTIKÁLNÍ

Profil U se používá na viditelných
vnějších okrajích panelu

Profil H se používá ke spojení
hlavního panelu přímo navazujícího
na panel digestoře

Profil W se používá v rozích
pro spojení dvou panelů
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Pracovní desky

Zásady objednávání pracovních desek řady express (na b2b označeny „do 14 dnů“)
Desky řady express mají hloubku 600 mm, přední strana je zaoblena a boky olepeny PVC hranou. Standardem v této kategorii
desek vyrobených do 14 dnů a určených pro kuchyně Family Line je používání desek rovných a to i v případě rohových kuchyní,
kde se spoj překryje úhlovou lištou.
Nově byla pro tuto řadu zavedena možnost frézovaného rohového spojení – tzv. spojení na záfrez, jehož efekt spočívá v téměř
neviditelném spoji mezi dvěmi deskami v rohu. Spoj se musí slepit vodovzdorným lepidlem a stahuje se šrouby umístěnými
v záfrezu ve spodní ploše obou stran spojovaných desek (šrouby se objednávají zvlášť).
V případě, že chcete desku řady express spojit pro rohovou kuchyň na „záfrez“, nepřikládáte k objednávce nákres (jako u desek
21 a 28 dní), ale objednáváte jednotlivé kusy rohové desky na příslušných indexech. Přiřazení indexů k jednotlivým typům
zpracování desky je uvedeno na obrázcích na vedlejší straně.
Označení v indexech: LBF/PBF – levý/pravý bok desky nafrézovaný pro spojení na záfrez
LKF/PKF – levá/pravá strana předního zaoblením desky nafrézovaná pro spojení na záfrez
Desky se na b2b objednávají na míru udáním požadované délky a šířky (šířka je vždy 600 mm) jednotlivých kusů. Neřešíte
úbytek desky typu LBF/PBF, který vznikne frézováním, ten si výroba sama automaticky kompenzuje přidáním.

POZOR!
Frézování je přichystáno pro spojení šrouby d. 150 mm; šrouby se objednávají zvlášť v počtu 3 ks na každý spoj.
Index šroubu: SK-ZIPBOLT.ZS150 ( ZŁĄCZE ZIPBOLT DO BLATÓW L=150MM, MONTAŻ NA IMBUS).
Šrouby najdete ve složce: Family Line / Blaty i akcs. / Akcesoria blatow / Sruby laczace blaty
Záfrez je prováděn pouze pro spojení desek do pravého úhlu 90°.
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Pracovní desky
Desky rovné/proste

600 mm

délka (mm)

1

1

PVC

PVC

K10-BLAT/38-JAT-1-BLA01

zaoblení

Desky pro rohové kuchyně tvaru L

délka (mm)

PVC

zaoblení

4

5

záfrez
PVC

délka (mm)

3

záfrez

600 mm

2

délka (mm)
600 mm

délka (mm)

zaoblení

2

K10-BLAT/PKF/38_NR02-JAT-1-BLA01

PVC

3

K10-BLAT/LBF/38_NR03-JAT-1-BLA01

PVC

600 mm

4

K10-BLAT/PBF/38_NR04-JAT-1-BLA01

600 mm

5

K10-BLAT/LKF/38_NR05-JAT-1-BLA01

Desky pro rohové kuchyně tvaru U

PVC

PVC

600 mm

3

délka (mm)

záfrez

zaoblení

600 mm

600 mm

7

délka (mm)

záfrez

4

PVC

600 mm

600 mm
délka (mm)

5

9

600 mm

8

zaoblení

PVC

PVC

600 mm

600 mm

délka (mm)

záfrez
délka (mm)

délka (mm)

záfrez

600 mm

2

zaoblení

PVC

délka (mm)

5

záfrez

záfrez

4

zaoblení

PVC

600 mm

záfrez

PVC

3

600 mm

6

K10-BLAT/LBF_PKF/38_NR06-JAT-1-BLA01

7

K10-BLAT/LKF_PBF/38_NR07-JAT-1-BLA01

8

K10-BLAT/LBF_PBF/38_NR08-JAT-1-BLA01

9

K10-BLAT/LKF_PKF/38_NR09-JAT-1-BLA01

Rodinné kuchyně Family Line 2019

délka (mm)

záfrez

délka (mm)

6

600 mm

2

délka (mm)

délka (mm)

délka (mm)

63

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
DVÍŘKA S POVRCHEM V LESKU JSOU POTAŽENA OCHRANNOU FÓLIÍ, KTERÁ SE SUNDAVÁ NEJLÉPE
AŽ PO ZAVĚŠENÍ DVÍŘKA NA SKŘÍNKY.
POZOR!!!
POVRCH DVÍŘKA PO SUNDÁNÍ OCHRANNÉ FÓLIE NESMÍ BÝT ČISTĚN, OMÝVÁN NEBO JINAK OŠETŘOVÁN
DŘÍVE NEŽ ZA 4 TÝDNY!!!
Je to z technologických důvodů, kdy povrch ještě vyzrává a získává konečnou odolnost.
Poté lze dvířko ošetřovat vlhkou měkkou hadrou nebo mýdlovou vodou. Na dvířka se nesmí nanášet žádné leštící ani agresivní
čistící prostředky, čistý povrch se leskne sám od sebe.

Zákaznické oddělení – tel.: 777 812 004
Fakturace, doprava – tel.: 777 914 646

Nabídka představená v tomto katalogu není nabídkou ve smyslu občanského zákoníku. Všechny údaje obsažené v tomto katalogu jsou aktuální v měsíci odevzdání katalogu do tisku (12/2015). Všechny uvedené rozměry jsou vnějšími rozměry (nezahrnují konečné úpravy).
Veškerý nábytek prezentovaný v katalogu je prodáván v balících k samostatné montáži. K dosažení spokojenosti při užívání nábytku je nezbytné, aby byla montáž nábytku provedena v souladu s montážním návodem. Vzhledem k omezením daným technikou tisku se barvy
reprodukované v katalogu mohou lišit od skutečných barev nábytku.

