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Každá nová kuchyň je krásná. Jenže 
to ještě neznamená, že se v ní bude 

dobře vařit. O tom rozhoduje správné er-
gonomické řešení a také několik dalších 
detailů. Jakých? Po rozhovoru a Františ-
kem Mikulou z rájeckého kuchyňského 
studia AZ-NÁBYTEK už máme jasno. 
Pro ty co přemýšlí o rekonstrukci ku-
chyně či nové kuchyni do nového bytu je 
níže uvedený text to pravé počtení. 

Prostorové a výškové rozmístění
Naše studio je vybavené počítačovým 

programem umožňujícím shlédnout vaši 
sestavu v 3D provedení včetně barev 
a detailů. Rozmístění by mělo splňovat 
veškeré ergonomické požadavky, to zna-
mená uspořádání vaření, odkládání, mytí, 
skladování potravin, nádobí či čistících 
prostředků. Důležitá je také výška linky. 
Zákazník tak má okamžitou možnost ná-
vrh spoluutvářet či obměňovat. U nás je 
návrh ke každé kuchyni zcela zdarma, 
včetně instalačních plánů pro obklady, 
vodu, odpady, plyn a el. energie.

Jak se nenachodit
Jako základ dobré dispozice bývá 

vnímáno správné řazení tří základních 
pracovních kuchyňských zón – mycího, 
pracovního a varného centra. Před mycí 
centrum nebo do jeho blízkosti se zpra-
vidla umisťuje lednice a spíž, aby se po 
přinesení nákupu postupovalo logicky – 
uložit věci, omýt potraviny, připravit jídlo 
a vařit.

Výběr materiálu nejen vzhledově, 
ale hlavně kvalitně

Vybrat kuchyň, která má být nejen 
pěkná a dekorativní na pohled, ale hlavně 
kvalitní a dlouhodobě funkční, není tak 
jednoduché, jak by se na první pohled 
zdálo. Na trhu je spousta výrobků, které 
toto kritérium nesplňují a tváří se jako pl-
nohodnotná kuchyň či nábytek, ale je to 
veliký klam a to je nutné rozlišit.

Materiálové rozdíly
Hlavním materiálem, který při výrobě 

nábytku používáme, je 18mm tvrzené la-
mino, splňující veškeré hygienické normy 
opatřené certifikátem kvality. Existují totiž 
materiály a mnozí výrobci nábytku je běž-
ně používají, které tyto garance kvality ne-
mají. Spousta kupujících však ani netuší, 
jaký zásadní rozdíl v materiálu může být. 
Námi použité materiály jsou odolné vůči 
vlhkosti, mechanickému poškození, nečis-
totám a agresivním látkám používaných 
v kuchyni. Důležite je také použití kva-
litního vnitřního kování od významných 
světových dodavatelů Blum a Hettich, 
s doživotní garancí, nabízející široký vý-
běr drátěného programu a jiné vychytávky. 
To vše je zárukou dlouhé životnosti.

Správné osvětlení
Rozložení světla v kuchyni je naprosto 

zásadní. V kuchyni, kde máte v ruce ostré 
předměty a horké potraviny, to platí dvoj-
násobně. Velmi zajímavým prvkem jsou 
prosklená světelná dna horních skříněk. 
S optimálním rozložením světla Vám také 
poradíme a pomůžeme vybrat z veliké 
škály osvětlení od led pásků až po výklop-
né zářivky. 

Využitelnost spotřebičů a příslušen-
ství 

Správné rozvržení spotřebičů v kuchy-
ni je také velice důležitá věc která nám 
šetří čas i energii a usnadňuje pohyb po 
kuchyni. Při vaření každý ocení, když je 
vše pěkně po ruce a nic nepřekáží. Dosta-
tek volného prostoru mezi všemi zónami 
je zásadní. Stejně tak výškové rozměry, 
předejdeme tak namáhání zad. Správné 
a především praktické rozvržení v kuchyni 
platí i pro detaily jako jsou koše na tříděný 
odpad, žehlící prkno kráječ na chleba…

Drátěný program.
Drátěný program je v dnešní kuchy-

ni samozřejmostí, která vám zpříjemní 

a hlavně usnadní dostupnost nádobí, nebo 
ingrediencí, ty jsou pak nadosah. 

Kuchyňské trendy
Všechny trendy směřují k úspoře času, 

energií a hlavně k pohodlí a usnadnění prá-
ce v kuchyni – lakovaná dvířka, granitové 
dřezy, pracovní desky z přírodního nebo 
umělého kamene. Vestavné spotřebiče od 
domácí firmy CONCEPT, i od všech před-
ních výrobců. 

Rád Vás pozvu do naší rájecké vzorkov-
ny, ve které jsou k vidění různé možnosti 
ve vybavení kuchyní i vestavných skříní 
vybavené velkým množstvím drátěných 
programů, dřezů a úchytek. Mnoho druhů 
osvětlení, tlumeného dovírání dvířek i zásu-
vek a různými typy odpadkových košů od 
standardních, až po koš ovládaný fotobuň-
kou. Pracovní desky nabízíme ve velikém 
množství dezénů v různých tloušťkách 28, 
38 nebo 50 mm. Místo obkladaček lze dnes 
instalovat třeba zástěna v barvě pracovní 
desky nebo oblíbené kalené obarvené sklo.

Odborná montáž
U některých výrobců si vyberete ku-

chyň a smontovat- sešroubovat si ji musíte 
sami, protože místo vysněné linky dosta-
nete jen balíčky prkýnek a lepidlo. A když 
si přejete montáž, tak často zaplatíte  
80-100 % z ceny kuchyně. Naše kuchyně 
montujeme sami a zdarma!

Záruka a servis
Poskytujeme kompletní služby od 

zaměření daného prostoru, přes návrh 
3D, dodávku spotřebičů, dopravu až 
po odbornou montáž. Prostě od A do Z. 
Samozřejmě záruční a pozáruční servis.  
Našim zákazníkům 
nabízíme záruku 36 
měsíců zcela bezplat-
ně. Jako bonus od nás 
každý dostává dopravu 
a montáž do 40kilome-
trů zdarma.

Desatero typů pro správnou kuchyni


