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KUCHYNE A NÁBYTOK

MiniMax Kuchyne

Minimálna cena - Maximálny úžitok
V segmente lacných kuchynských liniek patríme k absolútnej špičke. Len u nás dostanete maximum. Ponúkame široký výber kvalitných kuchýň, prevedenia korpusov a typológie skríň, ktoré umožňujú 
vytvoriť zostavy do každého priestoru kuchyne. Vyberte si z troch pracovných dosiek farebne vhodných ku všetkým vyhotoveniam kuchýň, či rôznych doplnkov a závesného programu. Ak patríte k 
ľuďom, ktorým vyhovuje súčasný moderný dizajn a riešenie jednoduchého systému za prijateľné investície, tak práve pre Vás sú ako stvorené  kuchyne z radu MiniMax .

MiniMax Kuchyne

NELA ADELA

Spoločnosť DECODOM
získala certifikát

Slovak Gold Exclusive

Kuchyne deco plan
získali certifikát
Slovak Gold

Spoločnosť DECODOM 
získala ocenenie

Slovak Superbrands 2013.

Podporujeme SLOVENSKO.
V tomto katalógu sú 
slovenské výrobky.

KVALITA NAŠICH KUCHÝŇ JE OVERENÁ ODBORNÍKMI.
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 Apartmánové riešenie - Kuchyňa NELA / Obývačka STEP - predná plocha: jaseň coimbra | korpus: dub tmavý

 Kuchyne MiniMax
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Viera Plachá
dizajnér

Finančne nenáročné veľkorysé riešenie ...

Nároky na vkusné bývanie stúpajú v každom smere, pretože obydlie je vizitkou každého 
z nás. Téma bývania je nikdy sa nekončiacim príbehom. Preto nárok na výzor a funkciu, 
ako aj prispôsobenie sa idividuálnym požiadavkám, sú vysoké. Hlavne zariadenie má 
prednosť, lebo v priestore, v ktorom žijeme  sa chceme cítiť čo najlepšie.

Na tejto dvojstrane predstavujeme apartmán v tmavom dube s jaseňom v modernom 
hladkom dizajne, s finančne nenáročným riešením zostavy kuchyne, obývacej zostavy, 
jedálenského setu, spoločenského stolíka aj čalúnenej sedačky. Kuchynská zostava je 
priama, vhodná do menších bytov či apartmánov. Vybavenie je len na jednej stene, 
všetky funkcie sústredené na najmenšom možnom priestore – čo nemusí znamenať 
monotónnosť nahromadenia skríň. Nech si zvolíme akékoľvek riešenie kuchyne, môžeme 
vytvoriť kuchyňu tak, aby okrem funkčnosti spĺňala aj nároky na vzhľad. Je to veľkorysé 
riešenie. Praktické doplnky, ktoré priestor zjednocujú, môžu byť obrazy, zrkadlo, komoda 
či pohodlné čalúnené kreslo, textílie, osvetlenie, farba stien... Takýmto spôsobom 
vytvoríme z priestoru harmonický celok.

Domov je miestom oddychu a načerpania životných síl po práci. O to viac to platí 
v dnešných hektických časoch. Je to jediný životný priestor, ktorý si môžeme usporiadať 
podľa vlastných predstáv.

 Obývačka STEP kombinácia 03: jaseň coimbra / dub tmavý  

 Stôl PORTOS + Stolička SANA: dub tmavý  Stolík RICO: dub tmavý

 Kuchyňa NELA kombinácia 210A: jaseň coimbra / dub tmavý

 Prepojenie kuchyne a obývacieho priestoru v jednom štýle

1
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Jednoduché, tvarovo čisté hladké predné plochy z laminovanej 
drevotrieskovej dosky v drevodekore, či v jasných tónoch unifarby 
s dizajnovou úchytkou a použitím netradičných dverí so sklom, 
vytvárajú vkusnú, milú a modernú kuchyňu do každého priestoru. 

 Dvierka: 16 mm - LDTD a lamino hrana Predná plocha: jaseň coimbra | Korpus: dub tmavý

 Predná plocha: buk 07 | Korpus: buk 04

H 50H 40 H 60 H 100 H 50 NH 100 Z H 60 N

H 60 RM K 60 UV K 60 U VL 40

S 60 ERS 60 3Z S 100

S 110 R P2 50 CH 60

S 50 DZS 40 3Z S 50 S 60

(š/v/h): 500/579/296
Skrinka horná,

1-dverová. (Ľ/P)

(š/v/h): 400/579/296
Skrinka horná,

1-dverová. (Ľ/P)

(š/v/h): 600/579/296
Skrinka horná,

1-dverová. (Ľ/P)

(š/v/h): 1000/579/296 mm
Skrinka horná,

2-dverová.

(š/v/h): 500/356/296
Skrinka horná, nízka,
výklopná, 1-dverová.

(š/v/h): 1000/579/296
Skrinka horná,

presklená, 2-dverová.

(š/v/h): 600/356/296
Skrinka horná, nízka,
výklopná, 1-dverová.

(š/v/h): 600/823/526
Skrinka spodná

pre elektrickú rúru.

(š/v/h): 600/823/526
Skrinka spodná,

3-zásuvková.

(š/v/h): 1000/823/526
Skrinka spodná,

2-dverová.

(š/v/h): 500/823/526
Skrinka spodná,1-dverová, 

1-zásuvková. (Ľ/P)

(š/v/h): 400/823/526
Skrinka spodná,

3-zásuvková.

(š/v/h): 500/823/526
Skrinka spodná,
1-dverová. (Ľ/P)

(š/v/h): 600/823/526
Skrinka spodná,
1-dverová. (Ľ/P)

Skrinka pre vstavanú 
chladničku. (Ľ/P)

(š/v/h): 600/579/600 (š/v/h): 597/823/16 (š/v/h): 597/695/16 (š/v/h): 16/823/40
Horný rohový komplet 

dvoch skriniek.
Kryt umývačky riadu

vysoký
Kryt umývačky riadu

znížený.
Vykrývacia lišta

pre spodné skrinky.

(š/v/h): 1000/823/560 (š/v/h): 500/2072/566 (š/v/h): 600/2072/566
Skrinka spodná,

rohová,1-dverová. (Ľ/P)
Skrinka potravinová, 

2-dverová. (Ľ/P)
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dvere so sklom
dub arlington
/ dub arlington

buk 07
/ buk 04

jaseň coimbra
/ dub tmavý

červená
/ dub tmavý

woodline creme
/ dub tmavý

vanilka
/ buk 04

NELA Kuchyne MiniMax

ko
rp

us
/p

re
dn

á 
pl

oc
ha



Rovné a čisté línie, jednoduché a zaujímavé frézovanie dverí, 
podporujú nadčasovosť a jemnosť kuchyne Adela. Tvar dverí 
v kombinácii s dekorom imitácie dreviny alebo jemného odtieňa 
vanilky, dáva kuchyni honosný vzhľad v  malých aj veľkých zostavách. 
Dostáva tak ráz svetlej a pocitovo teplej kuchyne.

 Dvierka: 16 mm - MDF a fólia Predná plocha: vanilka | Korpus: dub tmavý

 Predná plocha: dub arlington | Korpus: dub arlington

H 50

(š/v/h): 500/579/296
Skrinka horná,

1-dverová. (Ľ/P)

H 40

(š/v/h): 400/579/296
Skrinka horná,

1-dverová. (Ľ/P)

H 60

(š/v/h): 600/579/296
Skrinka horná,

1-dverová. (Ľ/P)

H 100

(š/v/h): 1000/579/296 mm
Skrinka horná,

2-dverová.

H 50 N

(š/v/h): 500/356/296
Skrinka horná, nízka,
výklopná, 1-dverová.

H 100 Z

(š/v/h): 1000/579/296
Skrinka horná,

presklená, 2-dverová.

H 60 N

(š/v/h): 600/356/296
Skrinka horná, nízka,
výklopná, 1-dverová.

H 60 RM K 60 UV K 60 U VL 40

(š/v/h): 600/579/600 (š/v/h): 597/823/16 (š/v/h): 597/695/16 (š/v/h): 16/823/40
Horný rohový komplet 

dvoch skriniek.
Kryt umývačky riadu

vysoký
Kryt umývačky riadu

znížený.
Vykrývacia lišta

pre spodné skrinky.

S 60 ER

(š/v/h): 600/823/526
Skrinka spodná

pre elektrickú rúru.

S 60 3Z

(š/v/h): 600/823/526
Skrinka spodná,

3-zásuvková.

S 100

(š/v/h): 1000/823/526
Skrinka spodná,

2-dverová.

S 110 R P2 50 CH 60

(š/v/h): 1000/823/560 (š/v/h): 500/2072/566 (š/v/h): 600/2072/566
Skrinka spodná,

rohová,1-dverová. (Ľ/P)
Skrinka potravinová, 

2-dverová. (Ľ/P)
Skrinka pre vstavanú 

chladničku. (Ľ/P)

S 50 DZ

(š/v/h): 500/823/526
Skrinka spodná,1-dverová, 

1-zásuvková. (Ľ/P)

S 40 3Z

(š/v/h): 400/823/526
Skrinka spodná,

3-zásuvková.

S 50

(š/v/h): 500/823/526
Skrinka spodná,
1-dverová. (Ľ/P)

S 60

(š/v/h): 600/823/526
Skrinka spodná,
1-dverová. (Ľ/P)
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dvere so sklom
orech milano
/ orech milano

dub arlington
/ dub arlington

vanilka
/ dub tmavý

vanilka
/ jelša americká

ADELA Kuchyne MiniMax
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Vanilkové predné plochy sú jednoducho členené zvislou tvarovanou 
hranou v dvoch prevedeniach drevín, aj so zvislým rámovým 
členením pri zasklených dverách - jemné a moderné prevedenie pre     
každý interiér kuchyne.Kuchyňa svojím ergonomickým usporiadaním 
poskytuje majiteľom primeraný komfort a pohodlie pri varení.

 Dvierka: 16 mm - LDTD a hrana soft Predná plocha: vanilka / jelša americká | Korpus: jelša americká

 Predná plocha: vanilka / jelša americká | Korpus: jelša americká

H 50H 40 H 60 H 100 H 50 NH 100 Z H 60 N

H 60 RM K 60 UV K 60 U VL 40

S 60 ERS 60 3Z S 100

S 110 R P2 50 CH 60

S 50 DZS 40 3Z S 50 S 60

(š/v/h): 500/579/296
Skrinka horná,

1-dverová. (Ľ/P)

(š/v/h): 400/579/296
Skrinka horná,

1-dverová. (Ľ/P)

(š/v/h): 600/579/296
Skrinka horná,

1-dverová. (Ľ/P)

(š/v/h): 1000/579/296 mm
Skrinka horná,

2-dverová.

(š/v/h): 500/356/296
Skrinka horná, nízka,
výklopná, 1-dverová.

(š/v/h): 1000/579/296
Skrinka horná,

presklená, 2-dverová.

(š/v/h): 600/356/296
Skrinka horná, nízka,
výklopná, 1-dverová.

(š/v/h): 600/823/526
Skrinka spodná

pre elektrickú rúru.

(š/v/h): 600/823/526
Skrinka spodná,

3-zásuvková.

(š/v/h): 1000/823/526
Skrinka spodná,

2-dverová.

(š/v/h): 500/823/526
Skrinka spodná,1-dverová, 

1-zásuvková. (Ľ/P)

(š/v/h): 400/823/526
Skrinka spodná,

3-zásuvková.

(š/v/h): 500/823/526
Skrinka spodná,
1-dverová. (Ľ/P)

(š/v/h): 600/823/526
Skrinka spodná,
1-dverová. (Ľ/P)

Skrinka pre vstavanú 
chladničku. (Ľ/P)

(š/v/h): 600/579/600 (š/v/h): 597/823/16 (š/v/h): 597/695/16 (š/v/h): 16/823/40
Horný rohový komplet 

dvoch skriniek.
Kryt umývačky riadu

vysoký
Kryt umývačky riadu

znížený.
Vykrývacia lišta

pre spodné skrinky.

(š/v/h): 1000/823/560 (š/v/h): 500/2072/566 (š/v/h): 600/2072/566
Skrinka spodná,

rohová,1-dverová. (Ľ/P)
Skrinka potravinová, 

2-dverová. (Ľ/P)
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vanilka / jelša 
americká
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Štýlová a pritom jednoduchá, tvarovo nie obyčajná s netradičnou 
vitrínou až po pracovnú dosku. V kombinácii so štýlovou úchytkou 
vie upútať a aj správnym výberom vyhotovenia spríjemniť a zútulniť 
interiér kuchyne. Ale to, čo vnáša do miestnosti život, sú jasné 
odtiene doplnkov a detaily so stolovaním.

 Dvierka: 16 mm - MDF a fólia Predná plocha: orech milano | Korpus: orech milano

 Predná plocha: dub arlington | Korpus: dub arlington

H 50Ľ/H 50P

(š/v/h): 500/579/296
Skrinka horná,

1-dverová.

H 40Ľ/H 40P

(š/v/h): 400/579/296
Skrinka horná,

1-dverová.

H 60P/H 60P

(š/v/h): 600/579/296
Skrinka horná,

1-dverová. 

H 100

(š/v/h): 1000/579/296 mm
Skrinka horná,

2-dverová.

H 50 N

(š/v/h): 500/356/296
Skrinka horná, nízka,
výklopná, 1-dverová.

H 100 Z

(š/v/h): 1000/579/296
Skrinka horná,

presklená, 2-dverová.

H 60 N

(š/v/h): 600/356/296
Skrinka horná, nízka,
výklopná, 1-dverová.

H 60 RM K 60 UV K 60 U VL 40

(š/v/h): 600/579/600 (š/v/h): 597/823/16 (š/v/h): 597/695/16 (š/v/h): 16/823/40
Horný rohový komplet 

dvoch skriniek.
Kryt umývačky riadu

vysoký
Kryt umývačky riadu

znížený.
Vykrývacia lišta

pre spodné skrinky.

S 60 ER

(š/v/h): 600/823/526
Skrinka spodná

pre elektrickú rúru.

S 60 3Z

(š/v/h): 600/823/526
Skrinka spodná,

3-zásuvková.

S 100

(š/v/h): 1000/823/526
Skrinka spodná,

2-dverová.

S110RP/S110RĽ HV40ZĽ/HV40ZP P2 50Ľ/P2 50P CH 60P/CH 60Ľ

(š/v/h): 1000/823/560 (š/v/h): 400/1221/296 (š/v/h): 500/2072/566 (š/v/h): 600/2072/566
Skrinka spodná,

rohová,1-dverová.
Skrinka zvýšená, 

presklená,1-dverová. 
Skrinka potravinová, 

2-dverová.
Skrinka pre vstavanú 

chladničku.

S 50DZĽ/S 50 DZP

(š/v/h): 500/823/526
Skrinka spodná,1-dverová, 

1-zásuvková.

S 40 3Z

(š/v/h): 400/823/526
Skrinka spodná,

3-zásuvková.

S 50Ľ/S 50P

(š/v/h): 500/823/526
Skrinka spodná,

1-dverová.

S 60Ľ/S 60P

(š/v/h): 600/823/526
Skrinka spodná,

1-dverová.
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dvere so sklom
orech milano
/ orech milano

jelša americká
/ jelša americká

dub arlington
/ dub arlington

magnólia
/ vanilka

JULA Kuchyne MiniMax
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Jednoduché, hladké prevedenie dverí kuchyne s rámovým 
prevedením zasklených dverí, ponúka možnosť vytvoriť peknú, 
praktickú kuchyňu, a všetko, čo si ľahko viete predstaviť pod pojmom 
moderná kuchyňa. Hoci jednoduché línie pôsobia extravagantne, 
v skutočnosti spĺňajú každodenné nároky na prípravu jedla.

 Dvierka: 16 mm - MDF a fólia Predná plocha: červená vysoký lesk | Korpus: dub tmavý

 Predná plocha: malina vysoký lesk | Korpus: dub tmavý

H 50

(š/v/h): 500/579/296
Skrinka horná,

1-dverová. (Ľ/P)

H 40

(š/v/h): 400/579/296
Skrinka horná,

1-dverová. (Ľ/P)

H 60

(š/v/h): 600/579/296
Skrinka horná,

1-dverová. (Ľ/P)

H 100

(š/v/h): 1000/579/296 mm
Skrinka horná,

2-dverová.

H 50 N

(š/v/h): 500/356/296
Skrinka horná, nízka,
výklopná, 1-dverová.

H 100 Z

(š/v/h): 1000/579/296
Skrinka horná,

presklená, 2-dverová.

H 60 N

(š/v/h): 600/356/296
Skrinka horná, nízka,
výklopná, 1-dverová.

H 60 RM K 60 UV K 60 U VL 40

(š/v/h): 600/579/600 (š/v/h): 597/823/16 (š/v/h): 597/695/16 (š/v/h): 16/823/40
Horný rohový komplet 

dvoch skriniek.
Kryt umývačky riadu

vysoký
Kryt umývačky riadu

znížený.
Vykrývacia lišta

pre spodné skrinky.

S 60 ER

(š/v/h): 600/823/526
Skrinka spodná

pre elektrickú rúru.

S 60 3Z

(š/v/h): 600/823/526
Skrinka spodná,

3-zásuvková.

S 100

(š/v/h): 1000/823/526
Skrinka spodná,

2-dverová.

S 110 R P2 50 CH 60

(š/v/h): 1000/823/560 (š/v/h): 500/2072/566 (š/v/h): 600/2072/566
Skrinka spodná,

rohová,1-dverová. (Ľ/P)
Skrinka potravinová, 

2-dverová. (Ľ/P)
Skrinka pre vstavanú 

chladničku. (Ľ/P)

S 50 DZ

(š/v/h): 500/823/526
Skrinka spodná,1-dverová, 

1-zásuvková. (Ľ/P)

S 40 3Z

(š/v/h): 400/823/526
Skrinka spodná,

3-zásuvková.

S 50

(š/v/h): 500/823/526
Skrinka spodná,
1-dverová. (Ľ/P)

S 60

(š/v/h): 600/823/526
Skrinka spodná,
1-dverová. (Ľ/P)
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dvere so sklom
jaseň coimbra
/ dub tmavý

malina vysoký lesk
/ dub tmavý

červená vysoký lesk
/ dub tmavý

LINA Kuchyne MiniMax
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Trendové hladké dvere s jemným zaoblením hrán v moderných 
odtieňoch, farebne zladené s korpusom kuchyne, ktorá vytvára blok 
2400 mm s miestom pre varenie a umývanie, dýcha z nej modernosť 
a skutočný pôžitok z varenia, pečenia a jedenia. Kuchyňa Rena je 
jednoduché riešenie aj pre náročných.

 Dvierka: 16 mm - LDTD a ABS hrana Predná plocha: woodline creme / woodline mokka | Korpus: vanilka

 Predná plocha: jaseň coimbra | Korpus: grafit

woodline creme
/ woodline mokka
/ vanilka///

spodné skrinky
 

horné skrinky

S 90 3Z

(š/v/h): 900/823/526
Skrinka spodná,

3-zásuvková.

H 90 N

(š/v/h): 900/356/296 mm
Skrinka horná, nízka,
výklopná, 1-dverová.

H 60 N

(š/v/h): 600/356/296 mm
Skrinka horná, nízka,
výklopná, 1-dverová.

S 60 ER

(š/v/h): 600/823/526
Skrinka spodná

pre elektrickú rúru.

S 90 K

(š/v/h): 900/823/526
Skrinka spodná, zásuvkovo -

sklopná, drezová.

B 16/150/900

(š/v/h): 900/150/16 mm
Drevená polica

s kovaním TUCANO.

RENA Kuchyne MiniMax
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Pracovná doska je miesto, ktoré je vystavené najväčšej záťaži. Odložený horúci hrniec, rozliaty ocot alebo pád náradia kladú vysoké nároky 
na povrch. Umakartová úprava našich pracovných dosiek je preto najideálnejším riešením. Vďaka výberu z rôznych dekorov a doplnkov vás 
presvedčí nielen prvotriedna kvalita spracovania, ale aj dizajn, lahodiaci vášmu oku.

PD 150

(š/v/h): 1500/28/600 mm

PD 50

(š/v/h): 500/28/600 mm
Pracovná doska pre skrinky

S 50 a S 50 DZ.

TL - Set

(š/v/h): -/-/-mm
Elementy k tesniacej lište.

H PD 28

(š/v/h): -/32/0,5 mm
32 mm hrana na pracovnú dosku.

Predaj v bežných metroch.

PD 40

(š/v/h): 400/28/600 mm
Pracovná doska pre skrinky

S 40 3Z.

PD 110

(š/v/h): 1500/28/600 mm
Pracovná doska pre skrinku

S 110 R.
Pracovná doska pre skrinku

S 110 R.

TL

dížka 2000 alebo 4000 mm
Tesniaca lišta na pracovnú

dosku.

PD 270

(š/v/h): 2700/28/600 mm
Pracovná doska.

PD 210

(š/v/h): 2100/28/600 mm

PD 60

(š/v/h): 600/28/600 mm
Pracovná doska pre skrinky

S 60 3Z a S 60 ER.

SL

(š/v/h): 10/30/600 mm
ALU lišta špárovacia na PD.

PD 100

(š/v/h): 1000/28/600 mm
Pracovná doska pre skrinku

S 100.

PD 240

(š/v/h): 2400/28/600 mm
Pracovná doska. Pracovná doska.

KL

(š/v/h): 4/30/600 mm
ALU lišta koncová na PD. (Ľ/P)

P-60

(š/v/h): 600/16/150 mm
Drevená polica

s kovaním TUCANO.

P-H 50

(š/v/h): 466/16/260 mm
Drevená polica do skrinky H 50

(podperky v balení).

DZP Set 2 Starax Daras FP 0035

šírka 600 mm kartuša: 35 mm kartuša: 35 mm
Doplnkový závesný program.. Vodovodná batéria otočná Vodovodná batéria otočná

PS-100

(š/v/h): 966/5/250 mm
Sklená polica

do skrinky H 100 Z.

P-H 40

(š/v/h): 366/16/260 mm
Drevená polica do skrinky H 40
a HV 40Z (podperky v balení).

P-50

(š/v/h): 500/16/150 mm
Drevená polica

s kovaním TUCANO.

DZP Set 1 Starax Flex-mini Ron 610-41

šírka 600 mm (š/v/h): 780/150/435 mm (š/v/h): 510/160/510 mm
Doplnkový závesný program. Drez s odtokovou armatúrou a so zápachovým 

uzáverom.
Drez s odtokovou armatúrou a so zápachovým 

uzáverom.

Príborník 50

(š/v/h): 418/55/435 mm
Plastový príborník 

do skrinky S 50 DZ.

P-100

(š/v/h): 1000/16/150 mm
Drevená polica

s kovaním TUCANO.

P-H 60

(š/v/h): 566/16/260 mm
Drevená polica do skrinky H 60

(podperky v balení).

DZP Set 3 Starax

šírka 600 mm
Doplnkový závesný program.

Typ 116 H Príborník 60

(š/v/h): 75/2x10/15 mm (š/v/h): 518/55/435 mm
LED osvetlenie sklenej 

police PS-100 (2 svietidlá s prísl.)
Plastový príborník 

do skrinky S 60 3Z.

P-H 100

(š/v/h): 966/16/260 mm
Drevená polica do skrinky H 100

(podperky v balení).

Rímsa svetelná Príborník 40

(š/v/h): 3500/19/60 mm (š/v/h): 318/55/435 mm
Svetelná rímsa MDF.

(predaj:  3.5, 7, 10.5, 14, ....bm)
Plastový príborník 

do skrinky S 40 3Z.

Typ 113 KOS 400 ART.215/270

(š/v/h): 70/25/70 mm (š/v/h): 280/355/280 mm
Osvetlenie presklených skriniek
(1 svietidlo s príslušenstvom).

Závesný kôš na odpadky 
do skrinky S 50 a S 50 DZ.

traini beige piesok mosaik brown

Správne zvoleným doplnkom získate do svojej kuchyne ďalší pár šikovných rúk. Ponúkame závesné systémy, odkladacie police, osvetlenie, 
vnútorné organizéry do zásuviek, drezy, batérie a odpadkové koše. Spracovanie a dizajn najvyššej kvality.

 Doplnky

 Pracovné dosky

 Základné doplnky



Aby kuchyňa dokonale zapadla do vášho bytu či domu, potrebujeme spolu s vami pripraviť presný plán. Zakresliť detailný pôdorys miestnosti, 
zamerať inžinierske siete, odmerať stropy a rôzne výklenky. Na základe takéhoto vstupu spoločne s vami pripravíme kuchyňu na mieru.

Nakreslite pôdorys.
Nič zložité, stačí jednoduchý obrázok s ceruzkou a pravítkom, prípadne na počítači. 
Nezabudnite poznamenať jeho základné rozmery! V prípade, že máte byt apartmánového 
typu, zakreslite aj priestor jedálne a obývačky. Kde presne bude stáť kuchyňa? Akú máte 
predstavu o jej veľkosti?

Nakreslite a zamerajte steny a prekážky na stenách.
Zamerajte svetlú výšku miestnosti, zakreslite rozmiestnenie a smer  otvárania okien (šírku 
okna, výšku okna, výšku od podlahy po parapet). Tiež zakreslite balkónové dvere, dvere na 
terasu, vstupné dvere. Zadajte  rozmery všetkých vyčnievajúcich stĺpov, stavebné nerovnosti, 
niky, výklenky, stúpačky a podobne. Ak sú v miestnosti radiátory zadajte ich rozmery 
a umiestnenie.

Zamerajte inžinierske siete.
Elektrické rozvody, inštalácie vody a plynu, ktoré zostanú vo vašej novej kuchyni. Pri 
novostavbách alebo úplnej rekonštrukcii sa v prvom kroku musí urobiť návrh kuchyne a na 
jeho základe vám poradca vypracuje  projekt najvhodnejšieho umiestnenia elektroinštalácií 
a rozvodov. Obklady sa väčšinou so zmenou dispozície menia, no pre istotu si ich môžete 
tiež zakresliť.

 Ako na kuchyňu

 Ako sa pripraviť

 Zameranie priestoru

Pred tým, ako sa pustíte do samotnej realizácie novej kuchyne, mali by ste sa dôkladne pripraviť a vyjasniť si odpovede na základné otázky.

1. Premyslite si funkciu
Koľko vás doma je? Ako často varíte? Čo všetko a v akých množstvách budete v kuchynskej linke skladovať? Aké spotrebiče používate? (ak 
prerábate starú kuchyňu). Aké nové spotrebiče by ste si chceli kúpiť?

2. Usporiadajte priestor
Ako má kuchyňa nadväzovať na jedálenskú časť? Bude prepojená s obývačkou? Kde bude umiestnený jedálenský stôl? Koľko denného svetla 
je v kuchyni? Kde asi budete potrebovať osvetlenie naviac?

3. Premyslite si rozpočet
Koľko asi chcete do kuchyne investovať? Aby vám poradca navrhol to najvýhodnejšie riešenie.

4. Prineste si obrázky
Prineste si fotky priestoru, do ktorého bude kuchyňa osadená. Náš poradca získa lepšiu predstavu a bude môcť pracovať s detailami, ktoré sa 
vám možno nezdajú dôležité. Ak ste našli obrázky kuchyne, ktorá sa vám páči, prineste si ich tiež.

5. Zamerajte miestnosť
Najdôležitejším bodom v príprave podkladov je vypracovanie základného nákresu priestoru - od pôdorysu až po inžinierske siete. Ak si na to 
netrúfate alebo nemáte čas, využite našu službu PRESNÉ ZAMERANIE.

6. Navrhnite si sami kuchyňu
Ak si chcete navhnúť kuchyňu sami, aj pre vás máme riešenie. Náš plánovač kuchýň DECOPLANNER na stránke www.decodom.sk vám 
pomôže vytvoriť kuchyňu z pohodlia vášho domova. Ušetríte tým čas a zjedndušíte samotné objednávanie.
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Veľmi dôležitým prvkom dnešnej moderne riešenej kuchyne je aby správne zapadla do obytného priestoru. Pre dobre fungujúcu kuchyňu je 
nevyhnutné aby dokázala maximálne využiť priestor s čo najväčšou úžitkovou plochou. Zároveň však musí byť zabezpečený dostatočný priestor 
pre voľný pohyb.  

Polostrovná (tvar „G“)
- predĺžením pracovnej dosky získame jedálenský pult alebo miesto 
pre jednu z hlavných činností
- opticky predeľuje priestor na pracovný a obývací

Rohová (tvar „U“)
- je vhodná aj pre členenie veľkých priestorov na pracovnú 
a jedálenskú časť
- pracovné zóny je nutné umiestniť od seba v dostatočnej vzdialenosti

 Pracovné zóny v kuchyni

 Dispozičné riešenia

Zóna skladovaniaZóna vareniaZóna umývaniaZóna odkladania

Centrom tejto zóny je drez, 
v ktorom sa umývajú potraviny 

pred samotnou prípravou 
pokrmov. Čistia sa tu pomôcky po 
varení a umýva sa riad. Súčasťou 
môže byť umývačka riadu alebo 

drtič odpadu.

Zóna pracovná

V tejto zóne sa  odkladá 
nespočetné množstvo potrebného 

riadu, kuchynského náradia, 
skla, porcelánu a malých 

elektrospotrebičov. Rozumne 
a prehľadne zorganizovaný 
odkladací priestor je preto 

nevyhnutnosťou.

Táto zóna slúži na samotnú 
prípravu jedla. Čistenie, krájanie, 

miešanie, zdobenie, miesenie, 
hnietenie, vaľkanie, vykrajovanie 

a množstvo iných činností si 
vyžaduje dostatočný priestor.

Súčasťou tejto zóny je varná 
plocha, elektrická rúra (sporák) 
a odsávač pár, príp. mikrovlnka. 
To znamená, že slúži k tepelnej 

úprave pokrmov (varenie, 
smaženie, pečenie a ohrev).

Je to zóna, v ktorej sa uskladňujú 
čerstvé, chladené, mrazené 

a trvanlivé potraviny. Preto je 
v nej umiestnená chladnička, 
mraznička, potravinová skriňa 
alebo menšie výsuvné systémy 
slúžiace k uchovaniu potravín.

ZÓNA PRACOVNÁ

ZÓNA VARENIA

ZÓNA UMÝVANIA

ZÓNA SKLADOVANIA

ZÓNA ODKLADANIA

Priama (lineárna)
- pre menšie domácnosti, vybavená najnutnejším úložným priestorom
- pre použitie jednou alebo dvoma osobami naraz
- je dobré zakomponovať vstavané spotrebiče a využiť všetok 
dostupný priestor a zväčšiť tak pracovnú plochu

Pracovný trojuholník
Základom dobre navrhnutej kuchyne je pracovný trojuholník, ktorý 
vzájomne spája tri pracoviská prepojené hlavnými činnosťami, bez 
ktorých sa nezaobíde žiadna kuchyňa.

Dvojstranná (paralelná)
- oproti sebe dve zostavy poskytujú najlepšie využitie priestoru, 
vyhovuje priechodným kuchyniam v nie veľmi širokých priestoroch
- rozmer komunikačného priestoru medzi spodnými skrinkami by mal 
byť minimálne 1,2 m

Rohová (tvar „L“)
- vhodná do stredne veľkých domácností, umožňuje ľahký dosah od 
pracovnej plochy na obe strany
- dobre funguje s obývacím priestorom začleneným v tej istej 
miestnosti a tiež odstraňuje nedostatok stenovej plochy

Každá činnosť, ktorú je potrebné vykonávať v kuchyni si vyžaduje svoje miesto. Preto rozdeľujeme kuchyňu na viaceré zóny podľa druhu činnosti, 
ktoré v nej uskutočňujeme. Správne usporiadanie kuchyne je dôležité nielen pre úsporu času, ale hlavne na zníženie námahy pri samotnej 
príprave jedla. 
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Ostrovná
- ostrov vytvára oddelenú pracovnú plochu, ktorú možno využiť na 
skladovanie riadu, na varenie alebo umývanie
- musí byť dostupný zo všetkých strán, dobre navrhnutý ostrov 
zabraňuje zbytočnému obchádzaniu dookola

 Aby všetko fungovalo



FINANČNÉ
SLUŽBY
Platba kartou,

predaj na splátky Quatro,
nákup cez GeniusPay

MONTÁŽ
Rýchlo, profesionálne

a s predĺženou zárukou
vám zmontujeme kuchyňu,

bez zbytočných starostí.

VYNÁŠKA
TOVARU

Ušetrite si námahu a prenechajte
dodanie vášej kuchyne

na profesionálov.

ZAPOJENIE 
SPOTREBIČOV

Nemusíte študovať normy a hľadať 
najbližšieho servisného technika.

Radi vám sprostredkujeme
zapojenie u nás zakúpených 

spotrebičov.

ELEKTRONICKÉ 
INFORMÁCIE

Všetky informácie, ktoré potrebujete
k nákupu kuchyne nájdete
jednoducho a prehľadne

na našich webových stránkach
a nemusíte ani vstať zo stoličky.

ZÁKAZNÍCKY
SERVIS

Trápi vás špecifický problém,
s ktorým si neviete rady.
Obráťte sa z dôverou

na našich telefonických operátorov
isto vám správne poradia.

E-SHOP
www.decodom.sk

Ani škaredé počasie vám nemusí 
brániť v nákupe kuchyne. Nakupujte

bezpečne z pohodlia domova.
24 hodín denne, 365 dní v roku.

3D NÁVRH
Chcete mať predstavu ako bude nová 

kuchyňa vyzerať presne vo vašom 
byte? Máme pre vás riešenie

- 3D vizualizáciu

PRESNÉ
ZAMERANIE

Ak nemáte čas na prípravu
podkladov pre kúpu kuchyne,

rádi vám pomôžeme.

DOPRAVA
Rýchlo a bezpečne dodáme

vašu kuchyňu až k vám domov.  

ODBORNÉ 
PORADENSTVO

Naši profesionálne školení poradcovia 
vám odpovedia na každú otázku

 a navrhnú riešenie, ktoré je pre vás 
najvýhodnejšie.

 Služby

 U nás vybavíte všetko rýchlo, jednoducho 
a na jednom mieste.

decodom ®

KUCHYNE A NÁBYTOK

DECODOM, spol. s.r.o.
Slovenský výrobca nábytku
Pílska 7, 955 13 Topoľčany

 

Spoločnosť DECODOM si vyhradzuje právo na zmenu 
sortimentu (materiály, tvar, rozmery, farby) a právo 

tlačovej chyby. Použité fotografie sú ilustračné a nemusia 
zodpovedať aktuálnej ponuke.
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Infolinka
maloobchod:

038 5363 813
038 5363 824

| www.decodom.sk | www.facebook.com/decodom.sk | decodom@decodom.sk | 

Váš predajca:


