
9 představujeme

Pořídit si novou kuchyň není jednoduchá 
záležitost a možností, jak si vybrat, je více.

Ale zaručeně jedno z nejlepších rozhodnutí 
je svěřit se do rukou odborníka. Proto jsem se 
zeptala majitele kuchyňského studia AZ-ná-
bytek v Rájci - Jestřebí pana Františka Mikuly 
na výhody takového rozhodnutí. Také jsem se 
zeptala na poslední trendy v designu, funkč-
nosti a vybavení. Myslím si, že toto povídání 
zaujme spoustu čtenářů. 

Poraďte, co je při výběru nové kuchyně 
nejdůležitější?

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 plnohodnotná kuchyň či náby-
tek, ale je to klam a to je nutné rozlišit. Další 
obrovský rozdíl spočívá v kvalitě použitých jak 
materiálů, tak kování. U některých výrobců si 
vyberete kuchyň a smontovat - sešroubovat 
si ji musíte sami, protože místo vysněné 
linky dostanete jen balíčky a lepidlo. A když si 
přejete montáž, tak často zaplatíte 80-100% 
z ceny kuchyně. 

Správné uspořádání a návrh je určitě 
důležité….

Ano, naše studio je vybavené počítačovým 
programem umožňujícího shlédnout sestavu 
v 3D provedení včetně barev a detailů.

Rozmístění by mělo splňovat veškeré 
ergonomické požadavky, to znamená na 
uspořádání vaření, odkládání, mytí, sklado-
vání potravin, nádobí či čistících prostředků. 
Zákazník tak má okamžitou možnost návrh 
spoluutvářet či obměňovat. Velkou pozor-
nost věnujeme detailům, díky nim se budete 
v kuchyni cítit dobře. U nás je návrh ke každé 
kuchyni zcela zdarma, včetně instalačních 
plánů pro kachličky, vodu, odpady, plyn a 
el. energie.

Co je tedy zárukou dobrého výběru?
Tři věci. Použitý materiál, kování a způsob 

Jak správně vybrat novou kuchyň?

provedení rohových spojů skříněk. Tyto spoje 
mohou být buď šroubované, nebo kvalitnější 
klížené. Hlavním materiálem, který při výrobě 
kuchyní a ostatního nábytku používáme, je 
18mm lamino, splňující veškeré hygienické 
normy opatřené certifikátem kvality. Existují 
totiž materiály a mnozí výrobci nábytku je běž-
ně používají, které tyto garance kvality nemají, 
tudíž nemohou vydržet v lince požadovaných 
20 - 25 let. Což laik jen stěží rozpozná. Spous-
ta kupujících však ani netuší, jaký zásadní 
rozdíl v materiálu může být. Námi použité 
materiály jsou odolné vůči vlhkosti, namáhání, 
mechanickému poškození, nečistotám a agre-
sivním látkami používaných v kuchyni.

Také pracovní desky s velikou škálou 
dezénů a tvrzenou postformingovou úpravou 
v různých tloušťkách 28, 38 nebo 50mm.

Také použití kvalitního vnitřního vybavení 
od významných světových dodavatelů Blum 
a Hettich, s doživotní garancí, nabízející široký 
výběr drátěného programu a jiné vychytávky, 

které Vám usnadní a zpříjemní práci v kuchy-
ni. To vše je zárukou dlouhé životnosti.

Jaký typ kuchyňské linky byste mi 
doporučil?

I v kuchyňském nábytku se odráží poslední 
trendy – lakovaná dvířka, granitové dřezy, 
desky z přírodního nebo umělého kamene, 
ale i zde platí pravidlo nadčasovosti, ať už u 
tradiční, moderní nebo rustikální kuchyně. Do-
dání na klíč zahrnuje modely spotřebičů – na 
výběr máme značky všech předních výrobců. 
Důležité pro nás je také sledování odborných 
časopisů a návštěvy různých veletrhů a 
v neposlední řadě spolupráce s architekty a 
designéry. 

A jak je to se zárukou a servisem?
Naše firma poskytuje kompletní služby od 

zaměření prostoru, do kterého chcete kuchyň 
umístit, přes návrh 3D, dodávku spotřebičů, 
dopravu až po profesionální montáž. Prostě 
od A do Z. Samozřejmě záruční a pozáruční 
servis. Ze zákona je daná záruční doba 
2 roky. My si našich zákazníků vážíme a 
použitým materiálům věříme, a proto jsme 
záruční lhůtu na náš nábytek prodloužili na 
36 měsíců zcela bezplatně. Jako bonus od 
nás každý dostává dopravu a montáž do 40 
kilometrů zdarma.

Najde se u Vás řešení i v případě nedo-
statku financí?

Na takové případy jsme také připraveni a 
nabízíme našim zákazníkům nábytek a spo-
třebiče na splátky, případně hledáme levnější 
varianty nebo provedení. 

Ráda bych se vrátila ještě k těm 
posledním trendům ve vybavení. Kde je 
zájemci najdou?

Všechny trendy směřují k úspoře času, 
energií a hlavně k pohodlí a usnadnění práce 
v kuchyni. Rád Vás pozvu do naší rájecké 
vzorkovny, ve které jsou k vidění různé mož-
nosti ve vybavení. Ve studiu máme vystavené 
kuchyně, které jsou vybavené velkým množ-
stvím drátěných programů, dřezů a úchytek. 
Mnoho druhů osvětlení, tlumeného dovírání 
dvířek i zásuvek a různými typy odpadkových 
košů od standardních, až po koš ovládaný 
fotobuňkou. Ale proč bych to všechno popi-
soval, zastavte se u nás a přesvědčíte se na 
vlastní oči.

Děkuji za rozhovor a přeji spoustu spo-
kojených zákazníku. Petra Havlíčková  

Ukázková kuchyně od firmy A-Z Nábytek.


