
KKSD30x xxxxx

XX /výsuvy pro zásuvky/  -   MH - Multitech (Hettich) polovýsuv - bez tlumení     /    IN - Innotech (Hettich) plnovýsuv - s tlumením

1-DVEŘOVÉ KKSD030x xxxxx 2-DVEŘOVÉ KKSB060- xxxxxMH
30 x 58 cm + ZÁSUVKA 60 x 58 cm

R/L

KKSD040x xxxxx KKST060-xxxxxIN
40 x 58 cm 60 x 58 cm

Dolní sk říňky policové - výška 729 mm - celková výška spodních sk říněk se soklem a pracovní deskou 867 mm (sokl 100 mm) 
nebo 917 mm (sokl 150 mm) - ceny v četně soklových noži ček, kování a úchytek, bez pracovní desky a soklu

KUCHYNĚ

s 1 zásuvkou polovýsuv 
bez tlumení

1-dveřová 40                           
2x police

      P + L            DP - dub pískový                                                                    7 - tvar C, kov antracit

Výška pracovní plochy 867 mm  nebo 917 mm  - podle zvolené výšky soklových nožiček a soklu.

Rektifikační nožičky v. 100 mm (sokl v. 100 mm), dveře s panty a úchytkou, včetně kování.                                                                       
Zásuvkové skříňky s polovýsuvy bez tlumení (MH) nebo plnovýsuvy s tlumením (IN).

2-dveřová 60                    
1x police

Možnost použití rektifikačních nožiček v. 150 mm (sokl v. 150 mm) pro zvýšení pracovní plochy. 

R - závěsy         TR - třešeň                                                                                    elipsa, antracit                     X /výřez pro dřez/

X /dveře/        XX  /dezén dveří/                        XX /dezén korpusu/       X /úchytka/                                 XX /dekor prac.desky/

      vlevo           DB - dub přírodní                           BL - bílá                           1 - zafrézovaná plast.

      vpravo         SD - světle šedá                                                                     2 - tvar D, kov zinek                   D - s výřezem pro dřez

                         CC - calvados červený                   AT - antracit                     0 - bez úchytky                           TC - Terrano černé

                          BL - bílá                                                                                  5 - tvar C, kov nikl                      B - bez výřezu pro dřez
- - komplet         DA - dub antracitový                                                               6 - tvar širší C, hliník

2-dveřová 60                    
1x police

L - závěsy         OL - olše                                        SJ - šedostříbrná                (vrtání v rozt. 96 mm)              TS - Terrano šedé

1-dveřová 30                           
2x police

Skříňky komplet z LTD tl. 18 mm, záda sololak 3,3 mm (v barvě bílé nebo antracit).

40 x 58 cm 60 x 58 cm

R/L  

     L KKSD045x xxxxx KKSB080- xxxxxMH
45 x 58 cm 80 x 58 cm

R/L

KKSD060x xxxxx
2-dveřová 80                    
1x police KKST080-xxxxxIN

60 x 58 cm 80 x 58 cm

R/L

se 2 zásuvkami 
plnovýsuv s tlumením

2-DVEŘOVÉ KKSD060-xxxxx DŘEZOVÉ
dřezová 60                    
1x police KKDR60-xxxxx

60 x 58 cm 60 x 58 cm

  

KKSD080-xxxxx
dřezová 80                    
1x police KKDR80-xxxxx

80 x 58 cm 80 x 58 cm

  

KKSD090-xxxxx
dřezová 90                    
1x police KKDR90-xxxxx

90 x 58 cm 90 x 58 cm

  

1-dveřová 60                           
2x police

2-dveřová 90                   
2x police

2-dveřová 60                   
2x police

1-dveřová 45                           
2x police

se 2 zásuvkami 
polovýsuv bez tlumení

2-dveřová 80                   
2x police

2-dveřová 80                    
1x police

s 1 zásuvkou plnovýsuv 
s tlumením
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ROHOVÉ
KKSR82x xxxxx slepý roh  (ostrý) KKSR80x xxxxx

90 x 90 x 58 cm rovná sk ř. - sestava do rohu 90 x 58 cm

                       R

s dve řmi  R/L

        L

s dve řmi  R/L                      
2x police

KKSZ040B3- xxxxxMH KKSZ060B3- xxxxxMH
zásuvková 40 40 x 58 cm zásuvková 60 60 x 58 cm

 
3 zásuvky polovýsuv 
bez tlumení

3 zásuvky polovýsuv 
bez tlumení

KKSZ040T3-xxxxxIN KKSZ060T3-xxxxxIN

zásuvková 40 40 x 58 cm zásuvková 60 60 x 58 cm

 
3 zásuvky plnovýsuv s 
tlumením

3 zásuvky plnovýsuv s 
tlumením

KKMY060D-xxx KKSL60Dx xxx
dveře pro vestavnou 59,6 x výška x cm dveře pro 59,6 x 72 cm

myčku š. 60 vestavnou chladni čku      
(výšky 820 mm)

KKMY045D-xxx
dveře pro vestavnou 44,6 x výška x cm L
myčku š. 45

rohová šikmá 90            
2x police

Dolní sk říňky pro vestavné spot řebiče - pouze dve ře, včetně kování a úchytek

Dolní sk říňky zásuvkové - výška 729 mm -   bez tlumení   /   s  tlumením                                                                             
- celková výška spodních sk říněk se soklem a pracovní deskou 867 mm (sokl 100 mm) nebo 917 mm (sokl 150 mm) - ceny v četně soklových 
noži ček,výsuv ů, kování a úchytek, bez pracovní desky a soklu   

Vysoké sk říně - výška 2035 nebo 2213 mm - cena včetně kování a úchytek

spižní 1-dve řová 60 60 x 58 cm lednicová 1-dve řová 60 x 58 cm, 1x police

výška 2035 mm - 6 polic KKSPS60x xxxxx výška 2035 KKSLS60x xxxxx

  

výška 2213 mm - 7 polic KKSPV60x xxxxx výška 2213 KKSLV60x xxxxx

L policová L

lednicová 2-dve řová 60 x 58 cm, 1x police

     výška 2035 KKSLS61x xxxxx
výška dveří 1+1 dle typu 
lednice

     výška 2213 KKSLV61x xxxxx

L  

výška dveří 1+1 dle typu 
lednice

OTEVŘENÉ KKHS030N-xx 1-DVEŘOVÉ KKHS030x xxxxx
30 x 32 cm 30 x 32 cm

otevřená 1-dveřová  R/L

KKHS040N-xx KKHS040x xxxxx
40 x 32 cm 40 x 32 cm

otevřená 1-dveřová  R/L

KKHS045N-xx    L KKHS045x xxxxx
45 x 32 cm 45 x 32 cm

otevřená 1-dveřová  R/L

policová 60                   
2x police KKHS060N-xx KKHS060x xxxxx

60 x 32 cm 60 x 32 cm

otevřená 1-dveřová  R/L

policová 60                   
2x police

policová 45                   
2x police

policová 30                   
2x police

policová 40                   
2x police

policová 45                   
2x police

Horní sk říňky - výška 725 mm - včetně kování a úchytek

policová 30                   
2x police

policová 40                   
2x police
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policová 80                   
2x police KKHS080N-xx 2-DVEŘOVÉ KKHS060-xxxxx

80 x 32 cm 60 x 32 cm

otevřená 2-dveřová 

KKHS090N-xx KKHS080-xxxxx
90 x 32 cm 80 x 32 cm

otevřená 2-dveřová 

KKHS090-xxxxx

PRO DIGESTOŘ A MIKROVLN. TROUBU 90 x 32 cm

pro podv ěsnou KKH3K60V- xxxxx 2-dveřová 

 

digesto ř 60
60 x 32 cm ROHOVÁ

výška 362 mm! s horními 
výklop. dveřmi - písty

rohová 60 šikmá                   
2x police KKHRS60x xxxxx

pro vestavnou KKH5D60V-xxxxx                      R 60 x 60 cm

 

digesto ř 60 - výsuvná
60 x 32 cm, 1x police

s dveřmi

výška 527 mm! s horními 
výklop. dveřmi - písty

pro mikr. troubu KKHS60MWV-xxxxx
voln ě stojící

60 x 32 cm

výška 725 mm! s horními 
výklop. dveřmi - písty

policová 90                   
2x police

policová 90                   
2x police

policová 60                   
2x police

Pracovní desky - tlouš ťka 38 mm, hloubka 600 mm - včetně těsnících lišt a koncovek

policová 80                   
2x police

ROVNÉ rovná KPDZR2-xxx ROHOVÉ rohová šikmá KPDRS2-xxx
 

délka 2000 mm sestava pro 
hl. 600 mm, dl 2000 mm

šikmý roh

rovná KPDZR4-xxx (pro skříňku KKSR82) rohová výplň * dl.940 mm KPDRVY-xx

délka 4000 mm  
  hl. 600 mm,dl 2000 mm 

(pr.deska i pro nástavbu) 

ROHOVÉ rohová levá KPDRL2-xxx rohová nástavba KPDRNA-xxxx
sestava pro                         
ostrý roh délka 2000 mm  

dl. 1000 mm            
trojúhelník, v. 120 mm

 
(pro skříňku KKSR80) rohová levá KPDRL4-xxx přídavná levá k rohové KPDRLS2-xxx
 

délka 4000 mm délka do 2000 mm

rohová pravá KPDRP2-xxx přídavná levá k rohové KPDRLS4-xxx

levá               pravá délka do 2000 mm délka 4000 mm

rohová pravá KPDRP4-xxx přídavná pravá k rohové KPDRPS2-xxx

délka 4000 mm délka do 2000 mm

přídavná pravá k rohové KPDRPS4-xxx

délka 4000 mm

výřez dle výkresu !  

příplatek za vý řez pro d řez (varnou desku)

       levá                      pravá

Pracovní desky - tlouš ťka 38 mm, hloubka 600 mm - včetně těsnících lišt a koncovek

Ceny pracovních desek budou uvedeny jako maximální a vztahují se k dané délce, dle konkrétní skladby kuchyně může být cena upravena.
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výška 100 mm délka 600 mm K1SO06-xx výška 150 mm délka 600 mm K5SO06-xx

(také boční sokl) (také boční sokl)

K1SO14-xx K5SO14-xx

délka 1400 mm  délka 1400 mm

K1SO20-xx K5SO20-xx

délka 2000 mm  délka 2000 mm

K1SO26-xx K5SO26-xx

délka 2600 mm délka 2600 mm

Úprava délky soklu při montáži - případně na základě dodání požadovaných rozměrů soklových lišt bude cena soklů individuálně zkalkulována.

ZÁDOVÉ PANELY   KZPA06-xx KKBO83- xx

600x640 
výška 830 mm pro 
skříňky se soklem 100 
mm

580 x 830

KZPA14-xx výška 880 mm pro 
skříňky se soklem 150 
mm

KKBO88- xx

1400x640 580 x 880

KZPA20-xx

2000x640

KZPA26-xx Úprava délky zádového panelu při montáži - případně na základě dodání 

2600x640
 požadovaných rozměrů bude cena panelu individuálně zkalkulována.

KRYCÍ BOKY pro spodní sk říňky

Zádové panely a krycí boky - desky LTD tl. 18 mm, olepené ABS hranou ze 3 stran  - xx  - CC/OL/DB/TR/SD/BL/AT/SJ

Kuchy ňské dopl ňky

Sokly ke kuchyni - tl.18 mm, výška 100 mm nebo 150 mm (dle zvolené výš ky rektifik. noži ček), včetně transparentní t ěsnící lišty, olepeno 
ABS hranou z obou bo čních stran

PS8888 PS8886
dřez s odkapávací páková

plochou baterie

PS8884
dřez bez odkapávací

plochy

Zapojení elektřiny, vody a odpadu musí provést odborná firma.

JS1016-xxxx JS1008-xxxx
stůl jídelní 160x80 cm stůl jídelní 80x80 cm

v. 75 cm v. 75 cm

Rovná kuchyně délky 2 m s čelním soklem 

Kód výrobku

KKSD060-OLSJ2

KKDR80-OLSJ2

KKSB060-OLSJ2MH

KKHS060-OLSJ2

KKHS080-OLSJ2

KKHS60MWV-OLSJ2

KPDZR2-TSD

K1SO20-SJ

KZPA20-OL

PS8888

PS8886

Kuchy ňské stoly - desky LTD tl. 18 mm, olepené ABS hranou - xx  - CC/OL/DB/TR/SD/BL/DP/DA; podnož jeklová - stojny 40x40 mm, 

vyztužující konstrukce - xx  - kov:11, 22

kombinace dekorů olše (OL) a šedostříbrná (SJ), úchytka č. 2

Vzorové kuchyn ě 

pracovní deska Terrano šedé (TS), dřez s odkapem s baterií Název výrobku

Spodní 2-dveřová šíře 60 

Spodní dřezová šíře 80

Spodní s 1 zásuvkou, š. 60

Horní 2-dveřová šíře 60

Horní 2-dveřová šíře 80

Horní pro mikrovlnku š. 60

Pracovní deska - 2 m

Výřez pro dřez

Čelní sokl, d. 2000 mm

Zádový panel d. 2000 mm

Dřez s odkapem

Páková baterie
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Rovná kuchyně délky 2,6 m s čelním soklem 
Kód výrobku

pracovní deska Terrano černé (TC), dřez s odkapem+baterie, vestavná myčka KKSD060-DASJ2

KKDR80-DASJ2

KKMY060D-DA2

KKSZ060B3-DASJ2MH

KKHS060-DASJ2

KKHS080-DASJ2

KKHS60MWV-DASJ2

KKHS060-DASJ2

KPDZR4-TCD

K1SO26-SJ

KZPA26-DA

PS8888

PS8886

Kód výrobku

KKSD045LDPBL5

KKMY045D-DP5

KKDR90-DPBL5

KKSR80LDPBL5

pracovní deska Terrano šedé (TS), dřez s odkapem+baterie, vestavná myčka KKSD080-DPBL5

KKSZ040B3-DPBL5MH

KKHS090-DPBL5

KKHS090-DPBL5

KKHS040RDPBL5

KKHRS60RDPBL5

KKHS080-DPBL5

KKHS045RDPBL5

KPDRL4-TSD

KPDRP2-TSB

Rohová kuchyně se slepým rohem

kombinace dekorů dub antracitový (DA) a šedostříbrná (SJ), úchytka č. 2

kombinace dekorů dub pískový (DP) a bílá (BL), úchytka č. 5

Název výrobku

Spodní 2-dveřová šíře 60 

Spodní dřezová šíře 80

Dveře pro vest. myčku š. 60

Zásuvky š. 60 bez tlumení

Horní 2-dveřová šíře 60

Horní 2-dveřová šíře 80

Horní pro mikrovlnku š. 60

Horní 2-dveřová šíře 60

Pracovní deska - 4 m

Výřez pro dřez

Čelní sokl, d. 2600 mm

Zádový panel d. 2600 mm

Dřez s odkapem

Páková baterie

Název výrobku

Spodní 1-dveřová š.45,levá 

Dveře  pro vest. myčku š.45

Spodní dřezová šíře 90

Slepý roh šíře 90, levý

Spodní 2-dveřová šíře 80 

Zásuvky š. 40 bez tlumení

Horní 2-dveřová šíře 90

Horní 2-dveřová šíře 90

Horní 1-dveřová š.40,pravá 

Horní rohová š.60 pravá

Horní 2-dveřová šíře 80

Horní 1-dveřová š.45,pravá 

Prac.deska roh.levá - 4 m

Prac.deska roh.pravá - 2 mKPDRP2-TSB

K1SO26-BL

K1SO14-BL

K1SO06-BL (2x)

KZPA26-DP

KZPA14-DP

PS8888

PS8886

Kód výrobku

KKSPS60LCCAT2

Rohová kuchyně s šikmým rohem a rohovou nástavbou KKSB060-CCAT2MH

KKDR80-CCAT2

KKSR82RCCAT2

KKSD060-CCAT2

KKHS060-CCAT2

KKHS080-CCAT2

KKHS030RCCAT2

KKHRS60RCCAT2

KKHS030LCCAT2

KKHS60MWV-CCAT2

KPDRS2-TSB

KPDRVY-TS

KPDRNA-TSCC

KPDRLS2-TSD

KPDRPS2-TSB *

K1SO26-AT

K1SO06-AT (3x)

KZPA26-AT

KZPA20-AT

PS8888

PS8886

kombinace dekorů calvados červený (CC) a antracit (AT), úchytka č. 2

pracovní deska Terrano šedé (TS), dřez s odkapem+baterie

Prac.deska roh.pravá - 2 m

Výřez pro dřez

Čelní sokl, d. 2600 mm

Čelní sokl, d. 1400 mm

Boční sokl, d. 600 mm

Zádový panel d. 2600 mm

Zádový panel d. 1400 mm

Dřez s odkapem

Páková baterie

Název výrobku

Spižní 1-dveřová š.60 levá

Spodní 2-dv.+zás. š. 60

Spodní dřezová šíře 80

Roh šikmý š. 90 pravý

Spodní 2-dveřová šíře 60 

Horní 2-dveřová šíře 60

Horní 2-dveřová šíře 80

Horní 1-dveřová š. 30 pravá

Horní rohová š.60 pravá

Horní 1-dveřová š.30 levá

Horní pro mikrovlnku š. 60

Prac.deska rohová šikmá

Rohová výplň k pr.desce

Rohová nástavba

Zádový panel d. 2000 mm

Dřez s odkapem

Páková baterie

Příd. deska k rohové levá

Příd. deska k rohové pravá

Výřez pro dřez

Čelní sokl, d. 2600 mm

Čelní+boční sokl,d. 600 mm

Zádový panel d. 2600 mm
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