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...PLÁNOVANÉ KUCHYNĚ NA MÍRU
PLÁNOVANÉ KUCHYNE NA MIERU... 



SESTAVTE SI KUCHYNI DLE VAŠEHO PROSTORU BEZ KOMPROMISU V KVALITĚ ČI FUNKCI
ZOSTAVTE SI KUCHYŇU PODĽA VÁŠHO PRIESTORU BEZ KOMPROMISOV V KVALITE A VO FUNKCII

NOVINKA
ZA SKVĚLÉ CENY

ZA SKVELÉ CENY

VARIABILNÍ KUCHYNĚ
VARIABILNÉ KUCHYNEONE



RYCHLÉ, KVALITNÍ A FUNKČNÍ ŘEŠENÍ

Vybrali jsme pro Vás ty nejžádanější barvy 
a skříňky a vytvořili tak plánované kuchyně 
s okamžitým dodáním a skvělou cenou. Vytvořte 
si kuchyň dle vašeho prestoru bez kompremisu v 
kvalitě či funkci.

RÝCHLE, KVALITNÉ A FUNKČNÉ RIEŠENIE

Vybrali sme pre Vás tie najžiadanejšie farby 
a skrinky a vytvorili tak plánované kuchyne 
s okamžitým dodaním a skvelou cenou. Vytvorte 
si kuchyňu podľa vášho priestoru bez kompro-
misov v kvalite a vo funkcii.

KUCHYNĚ SKLADEM 

KUCHYNE SKLADOM

DO 14 DNŮ U VÁS DOMA

ONE
VARIABILNÉ KUCHYNE
DO 14 DNÍ U VÁS DOMA

VARIABILNÍ KUCHYNĚ

· RYCHLÉ, KVALITNÍ
  A FUNKČNÍ ŘEŠENÍ

· RÝCHLE, KVALITNÉ
  A FUNKČNÉ RIEŠENIE

· SKLADEM

· SKLADOM

· SKVĚLÁ CENA

· SKVELÁ CENA



CHU PO 60 PO 60

600/2078/560 mm 600/2078/560 mm 600/2078/560 mm

Skříňka pro vestavnou lednici Skříňka potravinová Skříňka potravinová

Skrinka pre vstavanú chladničku Skrinka potravinová Skrinka potravinová

K 45 UV K 60 UV CR 65-701 VL 50 VB 706x580

450/706/18 mm 600/706/18 mm 120/701/90 mm 50/701/16 mm 580/706/16 mm

Kryt myčky nádobí Kryt myčky nádobí Rohová krycí lišta Krycí lišta Krycí bok

Kryt umývačky riadu Kryt umývačky riadu Rohová krycia lišta Krycia lišta Krycí bok

ES 30 ES 45 ES 60ES 45 3Z ES 60 3Z

300/830/510 mm 450/830/510 mm 600/830/510 mm450/830/510 mm 600/830/510 mm

Skříňka spodní Skříňka spodní Skříňka spodníSkříňka spodní, 3 zásuvky Skříňka spodní, 3 zásuvky

Skrinka spodná Skrinka spodná Skrinka spodnáSkrinka spodná, 3 zásuvky Skrinka spodná, 3 zásuvky

ES 90 ES 99 RES 99 R ES 60 ERES 90 3Z

900/830/510 mm 1100/830/510 mm1100/830/510 mm 600/830/510 mm900/830/510 mm

Skříňka spodní Skříňka spodní, rohová praváSkříňka spodní, rohová levá Skříňka pro vestavnou troubuSkříňka spodní, 3 zásuvky

Skrinka spodná Skrinka spodná, rohová praváSkrinka spodná, rohová ľavá Skrinka pre vstavanú rúruSkrinka spodná, 3 zásuvky

EH 60 HK EH 60 HK EH 90 HK EH 90 HK EH 30 EH 30

EH 45 EH 45

600/352/315 mm 600/352/315 mm 900/352/315 mm 900/352/315 mm 300/706/315 mm 300/706/315 mm

450/706/315 mm 450/706/315 mm

Skříňka výklopná Skříňka výklopná Skříňka výklopná Skříňka výklopná Skříňka horní Skříňka horní

Skříňka horní Skříňka horní

Skrinka výklopná Skrinka výklopná Skrinka výklopná Skrinka výklopná Skrinka horná Skrinka horná

Skrinka horná Skrinka horná

EH 60 EH 65 RLEH 60 EH 65 RL MP 90 MP 90

600/706/315 mm 650/706/650 mm600/706/315 mm 650/706/650 mm 900/128/220 mm 900/128/220 mm

Skříňka horní Skříňka horní, rohováSkříňka horní Skříňka horní Závěsná police Závěsná police

Skrinka horná Skrinka horná, rohováSkrinka horná Skrinka horná Závesná polica Závesná polica

PD 285 2850/38/600 mm

PD 240 2400/38/600 mm

PD 105 105/38/600 mm

PD 165 1650/38/600 mm

dub řezaný bardolino
dub pílený bardolino

bílá arctic
biela arcitic

PŘEHLED PRVKŮ / PREHĽAD PRVKOV



Chcete vařit v novém? Do Vašeho prostoru Vám naši odborníci sesta-
ví kuchyni bez kompromisů. Dle potřeby nabízíme dopravu i montáž. 
Rychlé, kvalitní a funkční řešení pro Vaši vysněnou kuchyni za skvělou 
cenu. Variabilní kuchyně One do 14ti dnů u Vás doma.

ONE
Chcete variť v novom? Do vášho priestoru Vám naši odborníci zostavia 
kuchyňu bez kompremisov. Podľa potreby ponúkame dopravu aj mon-
táž. Rýchle, kvalitné a funkčné riešenie pre Vašu vysnívanú kuchyňu za 

skvelú cenu. Variabilné kuchyne One do 14tich dní u Vás doma. 



  KVALITA, DESIGN, ELEGANCIA, PRIESTOR.

Na začiatku iba štyri slová, na konci Vaša nová kuchyňa. Kuchyňa, ktorá 
je srdcom každého domova, stredobodom života každej rodiny.

Výsledkom práce našich dizajnérov je nová ponuka kuchýň. Prinášame Vám 
harmóniu tvarov, farieb, materiálov a  technických riešení, ktoré sú výstupom 
individuálneho prístupu ku každému dôležitému detailu, hľadaním súladu medzi 
dizajnom a cenou. 

Uprednostňujeme kvalitné komponenty testované pre  každodenný život. 
Zárukou kvality našich výrobkov sú moderné ekologické výrobné technológie 
a dlhoročná tradícia nábytkárskej výroby. 

Nechajte sa  inšpirovať našimi nápadmi a sen o svojej kuchyni premeňte na sku-
točnosť.

  KVALITA, DESIGN, ELEGANCE, PROSTOR.

Na začátku pouze čtyři slova, na konci Vaše nová kuchyně. Kuchyně, která je 

srdcem každého domova, středobodem života každé rodiny. 

Výsledkem práce našich designérů je nová nabídka kuchyní. Přinášíme Vám 

harmonii tvarů, barev, materiálů a technických řešení, která jsou výsledkem 

individuálního přístupu ke každému důležitému detailu, hledáním souladu mezi 

designem a cenou. 

Upřednostňujeme kvalitní komponenty testované pro každodenní život. Zárukou 

kvality našich výrobků jsou moderní ekologické výrobní technologie a dlouholetá 

tradice nábytkářské výroby. 

Nechte se inspirovat našimi nápady a sen o své kuchyni preměňte na skutečnost.

na dřevěné díly na kování na drevené diely na kovanie

PODLE VAŠICH PŘEDSTAV VÁM KUCHY-
NI NA MÍRU NAPLÁNUJEME, PŘIVEZEME 
A SMONTUJEME. 

PODĽA VAŠICH PREDSTÁV VÁM KUCHYŇU 
NA MIERU NAPLÁNUJEME, PRIVEZIEME 
AJ ZMONTUJEME. 



Vstup do světa elegance a komfortu. Vaše kuchyně si zaslouží maxi-
mální pozornost. Špičkové materiály použité na jejích dvířkách udělají 
z kuchyně výjimečné místo ve Vašem domově. Vysoká variabilita uspo-
kojí opravdu každého.

MATY 
Vstup do sveta elegancie a komfortu. Vaša kuchyňa si zaslúži maximál-
nu pozornosť. Špičkové materiály použité na jej dvierkach spravia z ku-
chyne výnimočné miesto vo vašom domove. Vysoká variabilita uspokojí 
naozaj každého. 



Místo každodenních radostí ve Vaší kuchyni. Z rodinných setkání vytvá-
ří neopakovatelný zážitek. Prémiové materiály a moderní technologie 
vytvářejí z na pohled běžné kuchyně nevšední skvost, který ocení všich-
ni v domácnosti.

VIKI 
Miesto každodenných radostí vo vašej kuchyni. Z rodinných stretnutí 
vytvára neopakovateľný zážitok. Prémiové materiály a moderné tech-
nológie vytvárajú z napohľad bežnej kuchyne nevšedný skvost, ktorý 
ocenia všetci v domácnosti.



Tato kuchyně v sobě spojuje eleganci, tradiční 
materiály a nejmodernější technologický způ-
sob výroby. Přední plochy s hodnotnými tech-
nickými prvky uspokojí i náročného zákazníka. 
V zajímavých sestavách dává klasickému stylu 
moderní nádech. 

Táto kuchyňa v sebe spája eleganciu, tradičné 
materiály a najmodernejší technologický spôsob 
výroby. Predné plochy s hodnotnými technický-
mi prvkami uspokojí aj náročného zákazníka. 
V zaujímavých zostavách dáva klasickému štýlu 
moderný štýl. 

VIKI 2 



Hledáte elegantní a trendovou kuchyni? Toto je ta pravá. Přední plochy 
v jednobarevných prevedeních lze kombinovat s příjemnými dřevode-
kory. Větší tloušťka a jemný rádius zvýrazňují masivní vzhled dvířek.

KEID 
Hľadáte elegantnú a trendovú kuchyňu? Toto je tá pravá. Predné plo-
chy v jednofarebných prevedeniach možno kombinovať s príjemnými 
drevodekormi. Väčšia hrúbka a jemný rádius zvýrazňujú masívny 
vzhľad dvierok.



Tu nejlepší kuchyni vždy tvoří dobré jídlo. Se 
správným přístupem se o výsledek svého sna-
žení nemusíte bát. Jemná kuchyně, která svými 
přitažlivými kombinacemi jemných dřevodekorů 
vdýchne Vašemu domovu harmonický a decent-
ní charakter.

Tú najlepšiu kuchyňu vždy tvorí dobré jedlo. 
So správnym prístupom sa o výsledok svojho 
snaženia nemusíte báť. Jemná kuchyňa, ktorá 
svojimi príťažlivými kombináciami jemných dre-
vodekorov vdýchne vášmu domovu harmonický 
a decentný charakter.

KEID 2 



Moderní úchytky na hraně dvířek jsou oblíbené 
hlavně kvůli poutavému estetickému vzhledu, 
který zvýrazňuje jednotlivé linie Vaší neotřelé 
kuchyně. Snadná údržba a vysoká bezpečnost 
jsou v této kategorii samozřejmostí.  

Moderné úchytky na hrane dvierok sú obľúbe-
né hlavne kvôli pútavému estetickému vzhľadu, 
ktorý zvýrazňuje jednotlivé línie vašej nevšednej 
kuchyne. Jednoduchá údržba a vysoká bezpeč-
nosť sú v tejto kategórii samozrejmosťou.

XAVI 



Kuchyň, která Vám splní touhu po elegantní, 
nadčasové a přitom jednoduché kuchyni. Jemné 
zkosení předních ploch ve vysokém lesku dotvá-
ří moderní vzhled a střídmou eleganci pro Vaše 
každodenní kulinářské dovednosti. 

Kuchyňa, ktorá Vám splní túžbu po elegantnej, 
nadčasovej a pritom jednoduchej kuchyni. Jem-
né skosenie predných plôch vo vysokom lesku 
dotvára moderný vzhľad a striedmu eleganciu 
pre vaše každodenné kulinárske zručnosti.

ROSS 



Exotická inspirace. Přinášíme do Vašeho interiéru atmosféru dalekých 
zemí v exotických provedeních dřevin a barev. Nadčasový design hlad-
kých předních ploch a technické provedení ABS hran je zárukou dlou-
hotrvající spokojenosti.

ROCA 
Exotická inšpirácia. Prinášame do vášho interiéru atmosféru ďalekých 
krajín v exotických vyhotoveniach drevín a farieb. Nadčasový dizajn 
hladkých predných plôch a technické prevedenie ABS hrán je zárukou 
dlhotrvajúcej spokojnosti. 



Kuchyně neopakovatelné image. Její extrava-
gantní kombinace textur s barvami dvířek ve vy-
sokém lesku doplněná o matné provedení dřevin 
vytváří kuchyni s neotřelostí a originalitou, ve 
které je radost vařit. 

Kuchyňa neopakovateľného image. Jej extrava-
gantná kombinácia textúr s farbami dvierok vo 
vysokom lesku doplnená o matné prevedenie 
drevín, vytvára kuchyňu s nevšednosťou a origi-
nalitou, v ktorej je radosť variť.

KIRA 



Nadčasová kráska. Obměnou trendových dekorů si neustále doká-
že udržet přední místo v srdcích našich zákazníků. Její čisté linie 
a specii cky zaoblené hrany dveří jsou důležitým rysem designu, který 
se rychle neokouká.

NAOS
Nadčasová kráska. Obmenou trendových dekorov si neustále dokáže 
udržať popredné miesto v srdciach našich zákazníkov. Jej čisté línie 
a špecii cky zaoblené hrany dverí sú dôležitým rysom dizajnu, ktorý 
sa tak ľahko neopozerá.



Strohá a minimalistická kuchyně. Její rovné, 
pravoúhlé linie a živé barvy v kombinaci s dře-
vodekorem ladí téměř ke všemu. Jednoduché a 
vzdušné sestavy vykouzlí úsměv na tváři hlavně 
mladší generaci zákazníků. 

Strohá a minimalistická kuchyňa. Jej rovné, pra-
vouhlé línie a živé farby v kombinácii s drevode-
korom ladia takmer ku všetkému. Jednoduché 
a vzdušné zostavy vyčaria úsmev na tvári hlavne 
mladšej generácii zákazníkov.

VEGA



Pro mladé a úspěšné. U této kuchyně převládají 
vzájemné barevné kombinace dekorů, který-
mi se každá kuchyně stává novým originálem. 
Kombinací rovných pravoúhlých linií výplní vli-
sů a trendových úchytek se její design ještě zvý-
razňuje. 

Pre mladých a úspešných. Pri tejto kuchyni pre-
vládajú vzájomné farebné kombinácie dekorov, 
ktorými sa každá kuchyňa stáva novým origi-
nálom. Kombináciou rovných pravouhlých línií 
výplní vlysov a trendových úchytiek sa jej dizajn 
ešte zvýrazňuje.

ZETA 



Moderně stylová. Zajímavá, ne zcela běžná barevná paleta dvířek 
v kombinaci s jednoduchým stylovým frézováním vytváří kuchyni, 
která zaujme na první pohled. Vhodně zvolená úchytka tento dojem 
ještě podtrhuje.

ATOS 
Moderne štýlová. Zaujímavá, nie úplne bežná farebná paleta dvierok, 
v kombinácii s jednoduchým štýlovým frézovaním vytvára kuchyňu, 
ktorá zaujme na prvý pohľad. Vhodne zvolená úchytka tento dojem ešte 
podčiarkuje.



Těm, kterým styl hypermoderních kuchyní není 
zcela po chuti, nabízíme tradiční variantu. Díky 
mnohým detailům a barevným řešením působí 
útulně a stylově. Je opticky přitažlivá, s náde-
chem elegance, stylu a romantiky. 

Tým, ktorým štýl hypermoderných kuchýň nie 
je celkom po chuti, ponúkame tradičnú variantu. 
Vďaka mnohým detailom a farebným riešeniam 
pôsobí útulne a štýlovo. Je opticky príťažlivá, 
s nádychom elegancie, štýlu aj romantiky.

ATIK 



Ochutnejte dokonalost. Odhalte své kulinářské schopnosti a připravte 
slavnostní hostinu pro své blízké. Příjemná atmosféra a přátelská po-
hoda se stanou Vašimi každodenními společníky při přípravě pokrmů 
pro celou rodinu. 

LARA 
Ochutnajte dokonalosť. Odhaľte svoje kulinárske schopnosti a priprav-
te slávnostnú hostinu pre svojich blízkych. Príjemná atmosféra a pria-
teľská pohoda sa stanú vašimi každodennými spoločníkmi pri príprave 
pokrmov pre celú rodinu. 



Nevšední a elegantní. Tvar a zpracování dví-
řek udělají pro zdůraznění stylu kuchyně vel-
mi mnoho. Ve správné kombinaci s úchytkami 
a rustikální digestoří je jasnou volbou pro lidi 
s vytříbeným vkusem pro hezké věci. 

Nevšedná a elegantná. Tvar a spracovanie dvie-
rok pre zdôraznenie štýlu kuchyne urobí veľmi 
veľa. V správnej kombinácii s úchytkami a rus-
tikálnym digestorom je jasnou voľbou pre ľudí 
s vycibreným vkusom pre pekné veci.

ENIF 



buk sand
buk sand

dub craft tabák
dub craft tabak

kašmír
kašmír

vysoký lesk

šedý kámen
šedý kameň

vysoký lesk

grai t
grai t

marigold 
marigold
vysoký lesk

vanilka
vanilka

vysoký lesk

bílá arctic
biela arctic
vysoký lesk

kapučíno
kapučíno
vysoký lesk

dub řezaný truf el

dub pílený truf el

dub arlington
dub arlington

láva
láva

dub bardolino schoko

dub bardolino schoko

dub wotan
dub wotan

pecan
pecan

san remo sand
san remo sand

dub řezaný bardolino

dub pílený bardolino

pino aurelio
pino aurelio

magnólie
magnólia

červená
červená

vysoký lesk

tmavě hnědá
tmavohnedá

vysoký lesk

grai t
grai t

vysoký lesk

jilm bělený 
brest bielený

vysoký lesk

mušle
mušľa

bílá arctic
biela arctic

sahara mat
sahara mat

černá
čierna

vysoký lesk

bílá
biela

vysoký lesk

ivory
ivory

vysoký lesk

šedá
šedá

vysoký lesk

šedý kámen
šedý kameň

šedá diamant 
šedá diamant

kašmír
kašmír

pino aurelio
pino aurelio

dub nelson
dub nelson

san remo sand
san remo sand

dub arlington
dub arlington

dub řezaný bardolino

dub pílený bardolino

dub gladstone tabák

dub gladstone tabak

břidlice
bridlica

dub riviera rustic

dub riviera rustic

dub wotan
dub wotan

dub kronberg světlý

dub kronberg svetlý

dub halifax tabák

dub halifax tabak

černá lakovaná

čierna lakovaná

supermat

bílá lakovaná

biela lakovaná

vysoký lesk

vanilka lakovaná

vanilka lakovaná

vysoký lesk

perla šedá lakovaná

perla šedá lakovaná

vysoký lesk

šedý kámen lakovaná

šedý kameň lakovaná

supermat

šedá lakovaná

šedá lakovaná

supermat

chilli lakovaná

chilli lakovaná

vysoký lesk

bílá lakovaná

biela lakovaná

supermat

san remo sand

kaschmir lakovaná

kaschmir lakovaná

supermat

mušle
mušľa

vysoký lesk

cement
cement

dub kronberg světlý

dub kronberg svetlý

MATY & VIKI & VIKI 2

XAVI & ROCA

KEID

KEID 2

KEID 3



bílá arctic
biela arcitic

vysoký lesk

vanilka
vanilka

vysoký lesk

červená
červená

vysoký lesk

kašmír
kašmír

vysoký lesk

šedý kámen
šedý kameň

vysoký lesk

pino aurelio
pino aurelio

pecan
pecan

dub bardolino schoko

dub bardolino schoko

láva
láva

dub craft tabák
dub craft tabak

dub nelson
dub nelson

dub řezaný bardolino

dub pílený bardolino

buk sand
buk sand

san remo sand
san remo sand

grai t
grai t

vysoký lesk

černá
čierna

vysoký lesk

sahara mat
sahara mat

magnolie
magnólia

mušle
mušľa

bílá arctic
biela arcitic

vanilka
vanilka

bílá arctic
biela arctic
vysoký lesk

vanilka
vanilka

vysoký lesk

kapučíno
kapučíno
vysoký lesk

červená
červená

vysoký lesk

grai t
grai t

vysoký lesk

černá
čierna

vysoký lesk

bílá arctic
biela arctic

mušle
mušľa

grai t
grai t

láva
láva

dub řezaný truf el

dub pílený truf el

dub řezaný bardolino

dub pílený bardolino

dub bardolino schoko

dub bardolino schoko

písková
piesková

avokádo
avokádo

grai t
grai t 

pino aurelio
pino aurelio

dub arlington
dub arlington

dub nelson
dub nelson

dub řezaný bardolino

dub pílený bardolino

woodline creme
woodline creme 

woodline mokka
woodline mokka

bílá arctic
biela arctic

vanilka
vanilka

sahara mat
sahara mat

šedý kámen
šedý kameň

cement
cement

pino aurelio
pino aurelio

buk sand
buk sand

třešeň
čerešňa

dub řezaný bardolino

dub pílený bardolino

láva
láva

písková
piesková

šedá
šedá

pino aurelio
pino aurelio

san remo sand
san remo sand

dub nelson
dub nelson

vanilka patina
vanilka patina

kašmír rastr
kašmír raster

šedý kámen rastr

šedý kameň raster

dub řezaný bardolino

dub pílený bardolino

třešeň
čerešňa

dub riviera rustic

dub riviera rustic

ROSS

KIRA

ENIF

VEGA

ZETA

LARA



bílá arctic
biela arctic

pino aurelio
pino aurelio

vanilka patina
vanilka patina

kašmír rastr
kašmír raster

šedý kámen rastr

šedý kameň raster

dub řezaný bardolino

dub pílený bardolino

dub riviera rustic

dub riviera rustic

třešeň
čerešňa

dub bardolino schoko

dub bardolino schoko

dub riviera rustic

dub riviera rustic
grait
grait

vanilka patina
vanilka patina

dub kronberg světlý

dub kronberg svetlý

pino aurelio
pino aurelio

dub řezaný trufel

dub pílený trufel

dub řezaný bardolino

dub pílený bardolino

třešeň
čerešňa

dub bardolino schoko

dub bardolino schoko
bílá arctic
biela arctic

vanilka
vanilka

kašmír
kašmír

šedý kámen
šedý kameň

stříbrná
strieborná

metallo grau braun

metallo grau braun

tivoli béžové
tivoli béžové 

tropica beige
tropica beige

trento béžová
trento béžová

isodora béžová
isodora béžová 

santuro light grey
santuro light grey 

santuro antracid
santuro antracid 

břidlice
bridlica

dub řezaný bardolino

dub pílený bardolino

san remo sand
san remo sand

dub kronberg světlý

dub kronberg svetlý

dub arlington
dub arlington

dub wotan
dub wotan

dub nelson
dub nelson

sonnenberg spruce

sonnenberg spruce

dub bardolino schoko

dub bardolino schoko

malawi hnědé
malawi hnedé

dub řezaný trufel

dub pílený trufel

ořech
orech 

dub halifax tabák
dub halifax tabak

keramika antracit

keramika antracit

travertine
travertine

calcite grey
calcite grey

chromix stříbrný

chromix strieborný

ferro bronz
ferro bronz

cream tessina
cream tessina

vanilka
vanilka

dub řezaný bardolino

dub pílený bardolino

láva
láva

pino aurelio
pino aurelio

bílá arctic
biela arcitic

sahara mat
sahara mat

šedý kámen
šedý kameň

fjord
fjord

cement
cement

mušle
mušľa

plower
plower

dub kronberg světlý

dub kronberg svetlý

ATIK

ATOS

KORPUSY

PRACOVNÍ DESKY / PRACOVNÉ DOSKY

NAOS

ATOS 2



výška 70,6 cm výška 70,6 cm výška 38,4 cm výška 70,6 cm 

šířka 28 cm 
koncová 

šírka 28 cm
koncová 

ES 29 K

šířka 23 cm 
koncová zkosená 1 dveře 

šírka 23 cm 
koncová skosená 1 dvere

ES 23 S

šířka 45 cm 
koncová s pilastry 

šírka 45 cm
koncová s pilastrami

ES 45 KP

M PO
M PL
POM PL M PL M PL

šířka 30,45,60 cm 
1 dveře, 1 zásuvka

šírka 30,45,60 cm 
1 dvere, 1 zásuvka

ES 30,45,60 DZ

M PO
M PL

šířka 60,90 cm 
2 dveře, 1 zásuvka

šírka 60,90 cm 
2 dvere, 1 zásuvka

ES 60,90 DZ

šířka 15,30,45,60 cm 
policová 

šírka 15,30,45,60 cm
policová 

ES 15,30,45,60,75,90

šířka 60,75,90 cm 
1 zásuvka 

šírka 60,75,90 cm 
1 zásuvka

ES 60,75,90 1ZZ

šířka 15,30,45,60 cm 
1 dveře 

šírka 15,30,45,60 cm
1 dvere  

ES 15,30,45,60

šířka 45,60 cm 
dřezová, 1 dveře 

šírka 45,60 cm
drezová, 1 dvere

ES 45,60 D

šířka 60,75,90 cm 
2 zásuvky 

šírka 60,75,90 cm
2 zásuvky

ES 60,75,90 2ZZ

šířka 75,90 cm 
dřezová, 1 zásuvka 

šírka 75,90 cm
drezová, 1 zásuvka

ES 75,90 1ZKD

šířka 60,75,90 cm 
2 dveře 

šírka 60,75,90 cm
2 dvere 

ES 60,75,90

šířka 60,75,90 cm 
dřezová, 2 dveře 

šírka 60,75,90 cm
drezová, 2 dvere

ES 60,75,90

M PO - zásuvky s částečným výsuvem
M PO - zásuvky s čiastočným výsuvom

M PL - zásuvky s plným výsuvem a s brzdou
M PL - zásuvky s plným výsuvom a s brzdou

PO - zásuvky FGV s částečným výsuvem
PO - zásuvky FGV s čiastočným výsuvom

Vysvětlivky:
Vysvetlivky:

Skříňky spodní zásuvkové-dveřové
Skrinky spodné zásuvkové-dverové

Skříňky spodní dveřové
Skrinky spodné dverové

Skříňky závěsné
Skrinky závesné

Skříňky spodní koncové
Skrinky spodné koncové

Skříňky spodní zásuvkové
Skrinky spodné zásuvkové

šířka 45,60 cm 
2 zásuvky 

(1 zásuvka vnitřní) 
šírka 45,60 cm 

2 zásuvky 
(1 zásuvka vnútorná)

ES 45,60 2ZQ

šířka 30,45,60,75,90,120 
2 zásuvky 

šírka 30,45,60,75,90,120 
2 zásuvky

ES 30 - 120 K

šířka 30,45,60,75,90,120 
3 zásuvky 

šírka 30,45,60,75,90,120
3 zásuvky  

ES 30 - 120 3Z

šířka 30,45,60 
4 zásuvky 

šírka 30,45,60 cm
4 zásuvky 

ES 30,45,60 4Z

šířka 60,75 cm 
dřezová, 1 čelo, 1 zásuvka 

šírka 60,75 cm 
drezová, 1 čelo, 1 zásuvka

ES 60,75 1ZD

šířka 60,75 cm 
dřezová, 1 zásuvka

šírka 60,75 cm 
drezová, 1 zásuvka

ES 60,75 1ZD

šířka 45,60 cm 
dřezová pro vestavný 

odpadkový koš 
šírka 45,60 cm 

drezová pre vstavaný 
odpadkový kôš

ES 45,60 D

šířka 75,90,120 cm 
dřezová, 2 zásuvky 

šírka 75,90,120 cm 
drezová, 2 zásuvky

ES 75,90,120 KD

šířka 60,90 cm dřezová, 
2 zásuvky s posuvnými 

koši Hettich 
šírka 60,90 cm drezová, 
2 zásuvky s posuvnými 

košmi Hettich
ES 60,90 KF

šířka 60,75,90 cm 
pro indukční varný panel, 

2 zásuvky 
šírka 60,75,90 cm 

pre indukčný varný panel,
2 zásuvky

ES 60,75,90 KI

šíře 60 cm 
pro indukční varný panel, 

1 čelo, 3 zásuvky 
šírka 60 cm 

pre indukčný varný panel,
1 čelo, 3 zásuvky

ES 60 3ZI

výška 32,2 cm výška 70,6 cm 

M PO M PO
M PO M PO M PO

PO PO POM PL M PL
M PL M PL M PL

M PL M PL M PL M PL M PL M PLM PLM PL
šířka 15,30 cm 

s výsuvným košem 

šírka 15,30 cm 
s výsuvným košom 

ES 15,30

šířka 45,60,75,90 cm 
nízká, 1 zásuvka 

šírka 45,60,75,90 cm 
nízka, 1 zásuvka

ES 45,60,75,90 1ZN

šířka 45,60 cm 
s policemi pro uložení 

lahví, 1 zásuvka
šírka 45,60 cm 

s policami pre uloženie
fliaš, 1 zásuvka

ES 45,60 DZ

šířka 60 cm 
s preutěnými koši,

1 zásuvka
šírka 60 cm 

s prútenými košmi,
1 zásuvka
ES 60 DZ

Skříňky spodní pro vestavné spotřebiče
Skrinky spodné pre zabudovateľné spotrebiče

Nástavec na spodní skříňky
Nadstavec na spodné skrinky

Skříňky spodní rohové
Skrinky spodné rohové

Ostrovní skříňky
Ostrovné skrinky

šířka 60,90 cm 
ostrovní, 3 zásuvky

šírka 60,90 cm 
ostrovná, 3 zásuvky

ES 60,90 O3Z

výška 70,6 cmvýška 70,6 cm výška 70,6 cm 

šířka 105,110,120,125 cm 
rohová s výsuvy LeMans 

šírka 105,110,120,125 cm
rohová s výsuvmi LeMans

ES 99 K

šířka 89,3 cm 
rohová diagonální

šírka 89,3 cm
rohová diagonálna

ES 89 RD

šířka 105,110,120,125 cm 
rohová policová 

šírka 105,110,120,125 cm
rohová policová

ES 99 R

šířka 90 cm 
rohová lomená 

šírka 90 cm
rohová lomená

ES 90 RL

šířka 30,45,60,75,90,120 
1 čelo

šírka 30,45,60,75,90,120
1 čelo

ES 30 - 120 VNC

šířka 30,45,60,75,90,120 
1 zásuvka 

šírka 30,45,60,75,90,120
1 zásuvka

ES 30 - 120 VNZ

šířka 60 cm 
pro vestavnou troubu 

1 zásuvka
šírka 60 cm 

pre vstavanú rúru
1 zásuvka
ES 60 ER

šířka 45,60 cm 
nízký kryt myčky nádobí 

šírka 45,60 cm 
nízky kryt umývačky 

riadu 
K 45,60 U

šířka 45,60 cm 
vysoký kryt myčky nádobí

šírka 45,60 cm 
vysoký kryt umývačky 

riadu 
K 45,60 UV

výška 13,5 cm 

POM PL M PLM PLM PL
šířka 60,90 cm 

ostrovní, 2 zásuvky 

šírka 60,90 cm 
ostrovná, 2 zásuvky

ES 60,90 OK

šířka 60,90 cm 
ostrovní, pro indukční 
varný panel, 2 zásuvky 

šírka 60,90 cm 
ostrovná, pre indukčný 
varný panel, 2 zásuvky

ES 60,90 OKI

šířka 90 cm 
ostrovní, dřezová, 

2 zásuvky
šírka 90 cm 

ostrovná, drezová,
2 zásuvky
ES 90 OKD

šířka 60 cm 
ostrovní, 1 dveře 

šírka 60 cm 
ostrovná, 1 dvere 

ES 60 O

Skříňky spodní pro vestavné spotřebiče 
Skrinky spodné pre zabudovateľné spotrebiče

Skříňky střední potravinové 
Skrinky stredné potravinové

Skříňky střední spotřebičové
Skrinky stredné spotrebičové
výška 128,2 cm 

šířka 60 cm 
pro vestavné spotřebiče 

1 dveře 
šírka 60 cm

pre vstavané spotrebiče
1 dvere
CHS 1

šířka 60 cm 
pro vestavné spotřebiče 

2 dveře
šírka 60 cm 

pre vstavané spotrebiče
2 dvere
CHS 2

šířka 60 cm 
pro vestavnou vinotéku 

1 dveře 
šírka 60 cm 

pre vstavanú vinotéku
1 dvere

VS 1

šířka 60 cm 
pro vestavnou lednici 

1 dveře, 1 zásuvka 
šírka 60 cm 

pre vstavanú chladničku
1 dvere, 1 zásuvka

ERN 1Z1D

šířka 60 cm 
pro vestavnou mikrovlnku 

2 zásuvky 
šírka 60 cm 

pre vstavanú mikrovlnku
2 zásuvky

MR N1

šířka 60 cm
pro vestavnou lednici 

šírka 60 cm 
pre vstavanú chladničku

CHN

šířka 60 cm 
pro vestavnou troubu 

1 zásuvka
šírka 60 cm 

pre vstavanú rúru
1 zásuvka

ERN 1Z

šířka 15,30,45,60 cm 
potravinová s policemi 

šírka 15,30,45,60 cm 
potravinová s policami 

PO 15,30,45,60 S

šířka 30,45 cm 
s výsuvnými košem 

šírka 30,45 cm 
s vysuvným košom 

ES 30,45 LFS

šířka 30 cm 
s výsuvnými, otočným 

košem
šírka 30 cm 

s vysuvným, otočným 
košom 

ES 30 LKOS

šířka 60 cm 
pro mikrovlnku 

3 zásuvky 
šírka 60 cm 

pre mikrovlnku
3 zásuvky

MR N2

výška 93 cm výška 128,2 cm

šířka 45 cm 
4 zásuvky

šírka 45 cm 
4 zásuvky

ES 45 PTS

šířka 45,60,90 cm 
4 zásuvky 

šírka 45,60,90 cm 
4 zásuvky

ES 45,60,90 P4Z

M PL M PLM PL M PL M PLM PL

ZÁKLADNÍ PRVKY / ZÁKLADNÉ PRVKY



výška 128,2 cm výška 128,2 cm 

šířka 60 cm 
pro vestavné spotřebiče 

1 dveře, 2 zásuvky 
šírka 60 cm 

pre vstavané spotrebiče
1 dvere, 2 zásuvky

ERS 2

šířka 60 cm 
pro vestavné spotřebiče 

1 čelo, 2 zásuvky 
šírka 60 cm 

pre vstavané spotrebiče
1 čelo, 2 zásuvky

ER KS1

šířka 60 cm 
potravinová 1 dveře 

šírka 60 cm 
potravinová 1 dvere

ES 99 S

šířka 60 cm 
pro vestavné spotřebiče 

1 dveře, 1 zásuvka 
šírka 60 cm 

pre vstavané spotrebiče
1 dvere, 1 zásuvka

ERS 1

šířka 60 cm 
pro vestavné spotřebiče 

1 dveře, 2 zásuvky 
šírka 60 cm 

pre vstavané spotrebiče
1 dvere, 2 zásuvky

ER KS2

šířka 60 cm 
potravinová s výsuvnými 

koši, 1 dveře 
šírka 60 cm 

potravinová s výsuvnými 
košmi, 1 dvere

ER 99 KS

 šířka 60 cm 
pro vestavné spotřebiče 

1 zásuvka 
šírka 60 cm 

pre vstavané spotrebiče
1 zásuvka

EMRS 2

šířka 60 cm 
pro vestavné spotřebiče 

1 zásuvka 
šírka 60 cm 

pre vstavané spotrebiče
1 zásuvka 

EMRS 1

výška 195,4 cm / 214,6 cm

šířka 30,45,60 cm 
3 dveře 

šírka 30,45,60 cm 
3 dvere

PO 30,45,60 3D
POV 30,45,60 3D

šířka 30,45,60 cm 
2 dveře 

šírka 30,45,60 cm 
2 dvere

PO 30,45,60 2D
POV 30,45,60 V 2D

šířka 45,60 cm 
2 dveře, 3 zásuvky 

šírka 45,60 cm 
2 dvere, 3 zásuvky

ES 45,60 PT
ES 45,60 PTV

šířka 45,60 cm 
1 dveře, 4 zásuvky 

šírka 45,60 cm 
1 dvere, 4 zásuvky

ES 45,60 PKT
ES 45,60 PKTV

šířka 90 cm 
4 dveře 

šírka 90 cm 
4 dvere

PO 90 4D | POV 90 4D

šířka 90 cm 
2 skleněné ALU dveře, 

4 zásuvky 
šírka 90 cm 

2 sklené ALU dvere,
4 zásuvky

ES 90 P AL | ES 90 PV AL

M PL M PL M PL M PL M PL M PL M PL M PLM PL

Skříňky střední spotřebičové
Skrinky stredné spotrebičové

Skříňky střední rohové
Skrinky stredné rohové

Skříňky potravinové
Skrinky potravinové

Skříňky vysoké pre vestavné spotřebiče
Skrinky vysoké pre zabudovateľné spotrebiče

šířka 60 cm 
pro vestavné spotřebiče 

šírka 60 cm 
pre vstavané spotrebiče

ZU 1 | ZUV 1

šířka 60 cm 
pro vestavné spotřebiče 

šírka 60 cm 
pre vstavané spotrebiče

ZU 4 | ZUV 4

šířka 60 cm 
pro vestavné spotřebiče 

šírka 60 cm 
pre vstavané spotrebiče

ZU 6 | ZUV 6

Skříňky závěsné nad myčku nádobí
Skrinky závesné nad umývačku riadu

výška 195,4 cm/214,6 cm výška 124,8 cm/144,0 cm

šířka 60 cm 
pro vestavné spotřebiče 

šírka 60 cm 
pre vstavané spotrebiče

CH 1Z | CH 1ZV

šířka 60 cm 
pro vestavné spotřebiče 

šírka 60 cm 
pre vstavané spotrebiče

CHU 22 | CHUV 22

šířka 60 cm 
pro vestavné spotřebiče

šírka 60 cm 
pre vstavané spotrebiče

CHU 7 | CHUV 7

šířka 60 cm 
pro vestavné spotřebiče 

šírka 60 cm 
pre vstavané spotrebiče

EMR 1ZA | EMR 1ZAV

šířka 60 cm 
pro vestavné spotřebiče 

šírka 60 cm 
pre vstavané spotrebiče

MRK 3ZB | MRK 3ZBV

šířka 60 cm 
pro vestavné spotřebiče 

šírka 60 cm 
pre vstavané spotrebiče

MRK 2ZB | MRK 2ZBV

šířka 60 cm 
pro vestavné spotřebiče 

šírka 60 cm 
pre vstavané spotrebiče

CH KT5 | CH KT5V

šířka 60 cm 
pro vestavné spotřebiče 

šírka 60 cm 
pre vstavané spotrebiče

CH KT8 | CH KT8V

šířka 60 cm 
pro vestavné spotřebiče 

šírka 60 cm 
pre vstavané spotrebiče

CHU 9 | CHUV 9

šířka 60 cm 
pro vestavné spotřebiče 

šírka 60 cm 
pre vstavané spotrebiče

CHU 12 | CHUV 12

šířka 60 cm 
pro vestavné spotřebiče 

šírka 60 cm 
pre vstavané spotrebiče

EMR 2ZA | EMR 2ZAV

šířka 60 cm 
pro vestavné spotřebiče 

šírka 60 cm 
pre vstavané spotrebiče

ER 3Z | ER 3ZV

M PLM PL M PL M PLM PLM PL M PL M PL

Skříňky horní rohové
Skrinky horné rohové

Skříňky horní koncové
Skrinky horné koncové

Skříňky horní výklopné
Skrinky horné výklopné

Skříňky horní
Skrinky horné

Skříňky horní s nikou
Skrinky horné s nikou

výška 35,2 cm        výška 51,2 cm        výška 70,6 cm        výška 51,2 cm / 70,6 cm / 89,6 cm výška 70,6 cm / 89,6 cm 

šířka 60,75,90,120 cm 
výklopná skládací 

šírka 60,75,90,120 cm 
výklopná skladacia

EH 60,75,90,120 YH

šířka 60,75,90,120 cm 
paralelně výklopná 

šírka 60,75,90,120 cm 
paralelne výklopná

 
EH 60,75,90,120 NH

šířka 45,60,75,90,120 cm 
výklopná 

šírka 45,60,75,90,120 cm
výklopná

 EH 45,60,75,90,120 HK

šířka 15,30,45,60,90 cm 
horní 

šírka 15,30,45,60,90 cm 
horná 

EH 15,30,45,60,90 N

šířka 60,75,90 cm 
2 dveře 

šírka 60,75,90 cm 
2 dvere

EH 60,75,90 V

šířka 30, 45, 60 cm 
1 dveře 

šírka 30,45,60 cm
1 dvere

EH 30,45,60 

šířka 90 cm 
2 dveře 

šírka 90 cm 
2 dvere

EH 90 DKV 

šířka 45,60 cm 
1 dveře 

šírka 45,60 cm 
1 dvere

EH 45,60 DK 

šířka 45,60 cm 
1 dveře 

šírka 45,60 cm 
1 dvere

EH 45,60 HV

výška 108,8 cm

šířka 59 cm 
rohová diagonální 

1 dveře 
šírka 59 cm 

rohová diagonálna
1 dvere

EH 59 RDN

šířka 60,65 cm 
rohová lomená, lomené 

dveře 
šírka 60,65 cm 

rohová lomená, lomené 
dvere

EH 60,65 RL 

šířka 60 cm 
rohová lomená,

symetrická 
šírka 60 cm 

rohová lomená,
symetrická 
EH 60 RS 

šířka 28 cm 
horní koncová 

šírka 28 cm 
horná koncová

EH 29 K 

šířka 23 cm 
zkosená, 1 dveře 

šírka 23 cm 
skosená, 1 dvere

EH 23 V

výška 51,2 cm / 70,4 cm / 89,6 cm 

šířka 60 cm 
podvěsná pro volně stojící 

mikrovlnnou troubu 
šírka 60 cm 

podvesná pre voľne 
stojacu mikrovlnnú rúru

EH 60 N M

Skříňky závěsné pro spotřebiče
Skrinky závesné pre spotrebiče
výška 35,2 cmvýška 70,4 cm / 89,6 cm

Závěsné police
tloušťka: 1,6/2,2 cm
Závesné police

Skříňky roletové na pracovní desku
Skrinky roletové na pracovnú dosku

Skříňky horní pro vestavnou mikrovlnnou troubu
Skrinky horné pre zabudovanú mikrovlnnú rúru

výška 51,2 cm / 70,6 cm / 89,6 cm 

Skříňky závěsné s integrovaným odsavačem par
Skrinky závesné s integrovaným odsávačom pár

Akcentové regály / Nikové barevné regály
Akcentové regále / Nikové farebné regále

šířka 45–240 cm 
dřevěná police 

šírka 45–240 cm 
drevená polica

POL 45,60,90,120,180,240 

hrúbka: 1,6/2,2 cm
výška: 35,2/51,2/70,4/89,6/108,8
/120,8/128,2/140,0/195,4/214,6 cm hrúbka: 0,6/1 cm hrúbka: 4 cm

šířka 45–180 cm 
skleněná police

šírka 45–180 cm 
sklenená polica

SPL 45, 60, 90,120
SP 60,90,120,180

šířka 60 cm 
skříňka horní roletová 

hloubka: 56 cm 
šírka 60 cm 

skrinka horná roletová
hĺbka: 56 cm

EVR 60 H | EVR 60 HV

šířka 60 cm 
skříňka horní roletová 

hloubka: 31,5 cm
šírka 60 cm 

skrinka horná roletová
hĺbka: 31,5 cm

EVR 60 | EVR 60 V

šířka 60 cm 

šírka 60 cm

EH 60 MN

šířka 60,90 cm 
1 dveře EH 60 ND 
2 dveře EH 90 ND 

šírka 60,90 cm 
1 dvere EH 60 ND
2 dvere EH 90 ND

šířka 60,90 cm 
1 dveře EH 60 D 
2 dveře EH 90 D 

šírka 60,90 cm 
1 dvere EH 60 D
2 dvere EH 90 D

šířka 60,90 cm 
paralelně výklopná 

šírka 60,90 cm 
paralelne výklopná

EH 60, 90 NHD

šířka 60,90 cm 
výklopná skládací

šírka 60,90 cm 
výklopná skladacia

EH 60, 90 YHD

šířka 30,45,60 cm 
tloušťka: 22 mm 

šírka 30,45,60 cm 
hrúbka: 22 mm

AR 30,45,60

šířka 30,45,60 cm 
tloušťka: 16 mm 

šírka 30,45,60 cm 
hrúbka:16 mm

NIKA 30,45,60

výška 38,7 cm

šířka 60 cm 
1 výklop 

šírka 60 cm 
1 výklop

EH 60 M

šířka 60 cm 
1 dveře 

šírka 60 cm 
1 dvere

EH 60 MV

šířka 60 cm 
1 výklop, 1 zásuvka

šírka 60 cm 
1 výklop, 1 zásuvka

EH 60 MV1Z

výška 70,4 cm výška 89,6 cm výška 120,8 cm / 140 cm

šířka 60,90 cm 
ALU světelná police

šírka 60,90 cm 
ALU svetelná polica

ALU SP 60,90

M PL

tloušťka: 0,6/1 cm tloušťka: 4 cm
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BRATISLAVA 
Shopp. Palace Tesco Zlaté piesky
Cesta na Senec 2B
Po – Pia 10.00 – 20.00
So – Ne 9.00 – 20.00

KOŠICE
Cassovia Shopping Center
Pri Prachárni 3
Po – Pia 9.00 – 20.00
So – Ne 9.00 – 20.00

TRENČÍN 
Nákupná zóna TESCO
Belá 7046, Trenčianska Turná
Po – Pia 9.00 – 20.00
So – Ne 9.00 – 20.00

NITRA
Obchodné centrum GALÉRIA
Bratislavská cesta 5B
Po – Pia 9.00 – 21.00
So – Ne 9.00 – 21.00

PRIEVIDZA 
Nákupné centrum PRIEVIDZA
Hornonitrianska cesta 1282/3
Po – Pia 9.00 – 20.00
So – Ne 9.00 – 20.00

POPRAD
Nákupné centrum STOP.SHOP.
Svitská cesta 3
Po – Pia 9.00 – 20.00
So – Ne 9.00 – 20.00

PRAHA - ŠTĚRBOHOLY 
NC Europark
Nákupní 444/6
Po – Pá 10.00 – 21.00 
So – Ne 9.00 – 21.00

PRAHA - ČAKOVICE
Obchodní zóna Globus
Kostelecká 999/83
Po – Pá 9.00 – 21.00 
So – Ne 9.00 – 21.00

CHOMUTOV 
NC Otvice
Obchodní zóna 275
Po – Pá 9.00 – 20.00 
So – Ne 9.00 – 20.00

BRNO
OC Olympia
U Dálnice 777 
Po – Pá 10.00 – 21.00 
So – Ne 9.00 – 21.00

ZLÍN 
Centro Retail Park
třída 3. května 1205 
Po – Pá 9.00 – 20.00 
So – Ne 9.00 – 20.00

OLOMOUC
Obchodní zóna Globus
Pražská 318/37
Po – Pá 9.00 – 20.00 
So – Ne 9.00 – 20.00

TEPLICE 
ulice Srbická 514 
Po – Pá        9.00 – 20.00 
So – Ne        9.00 – 20.00

MLADÁ BOLESLAV 
NC Olympia
Jičínská ulice 1418 
Po – Pá 9.00 – 20.00 
So – Ne 9.00 – 20.00

ČESKÉ BUDĚJOVICE 
Obchodní zóna Globus
České Vrbné 2389 
Po – Pá 9.00 – 20.00 
So – Ne 9.00 – 20.00

HRADEC KRÁLOVÉ 
Nákupní zóna TESCO
Rašínova 1669 
Po – Pá 9.00 – 20.00 
So  9.00 – 21.00
Ne 9.00 – 20.00

PLZEŇ- SKVRŇANY
Folmavská 1282/10 
Po – Pá 9.00 – 20.00 
So – Ne 9.00 – 20.00

TÁBOR
Soběslavská 3073
Po – Pá 9.00 – 20.00 
So – Ne 9.00 – 20.00

ZNOJMO 
Suchohrdelská 2799/26
Po – Pá 9.00 – 20.00 
So – Ne 9.00 – 20.00

Kuchynské štúdiá nájdete v predajniach ASKO - NÁBYTOK v SR. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu sortimentu (materiály, tvar, rozmery, farby) a právo tlačovej chyby.
Použité fotograie sú ilustračné a nemusia zodpovedať aktuálnej ponuke.

Kuchyňská studia naleznete v predejnách ASKO - NÁBYTEK v ČR. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu (materiály, tvar, rozměry, barvy) a právo tiskové chyby.
Použité fotograie jsou ilustrační a nemusejí odpovídat aktuální nabídce.

MONTÁŽ

PLÁNOVANIE 
ZADARMO

3D

ZAMERANIE

PORADENSTVO

FINANCOVANIE

DOPRAVA

MONTÁŽ

PLÁNOVÁNÍ 
ZDARMA

3D

ZAMĚŘENÍ

PORADENSTVÍ

FINANCOVÁNÍ

DOPRAVA


