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Cenné rady odborníka

Viete,  v ktorej  čast i  domu trávime najv iac spoločného času? Iste vás neprekvapí,  že práve kuchyňa 

je pr iestor,  v ktorom sa odohráva mimoriadne veľká časť rodinného života.  Mamy v nej  vychovávajú 

det i ,  rodina sa stretáva pr i  jedle,  susedky si  posedia pr i  kávičke.. .  jednoducho, r iešia sa tu neraz 

t ie najdôleži te jš ie rozhodnut ia.  Aby ste sa vo svojej  novej  kuchyni  cí t i l i  naozaj  dobre,  pr i  je j  p láno -

vaní rozmýšľaj te o všetkých detai loch.

Prinášame vám pár osvedčených t ipov a rád, vďaka ktorým predídete chybám:

Správne rozloženie vybavenia kuchyne

Sporák, indukčnú dosku a rovnako rúru na pečenie nep-

lánujte nikdy v blízkosti chladničky, vzájomná blízkosť tých-

to spotrebičov by negatívne ovplyvňovala spotrebu energií 

aj ich samotnú životnosť. 

Umývačka riadu neumiestňujte pod indukčnou doskou na 

varenie. Tu ide rovnako o funkčnosť spotrebičov, aby vám 

čo najdlhšie vydržali. Na miestach, kde budete pripravovať 

potraviny, si naplánujte dostatok miesta na kuchynskej 

doske.

Kvalitné kovania

Rozhodne neodporúčame používať obyčajné výsuvy, ktoré 

sú síce lacné, ale nemajú dlhú životnosť. Používaním začnú 

drieť, vykrútia sa, alebo zlomia.  Lacní výrobcovia často 

používali piesty na výklopy, ktoré zvykli po nejakom čase 

vytiecť a bránili dobrému otváraniu dvierok na skrinkách.

Naše skúsenosti dokazujú, že najlepšou voľbou sú výklopy 

od kvalitnej rakúskej značky BLUM. Jednoducho sa otvára-

jú a zostanú v želanej výške. Pri zatváraní sa samé zabrzdia 

a plynule zatvoria bez hluku.

Hrany 

Na hranách, ktoré sú hodne namáhané, sa takisto neoplatí 

šetriť. Nepoužívajte papierovú pásku, odlupuje sa a rýchlo 

sa zničí. Používame ABS v šírke od 0,5 až po 2 mm, ktorej 

výhodou je veľká odolnosť.    

Materiály

Osvedčili sa nám dve značky s ktorými sme my aj naši 

zákazníci spokojní. Rakúsky EGGER a slovenská BUČINA 

vyhovujú vzhľadom aj vlastnosťami, mnohé iné výrobky 

majú podľa našich skúseností slabú vnútornú štruktúru.



Zástena

Kedysi bol okolo kuchynskej linky potrebný obklad na stene. 

Nevýhodou bolo, že ho musel urobiť murár, bolo potrebné 

počkať, kým to zaschlo a tak sa práca pretiahla i predražila. 

Dnes na tento účel používame zástenu, čo je vlastne 

nehorľavé lamino v hrúbke 1 cm. Dodáva sa v rôznych 

odtieňoch, väčšinou vo farbe pracovnej dosky. Dobre sa s 

ním pracuje a ľahko sa udržiava.

Posuvy do zásuviek

Najlepšie sú ložiskové posuvy s doťahom. Udržia veľkú 

nosnosť a majú dlhú životnosť. Samé sa pri zatlačení za-

vrú, na rozdiel od obyčajných posuvov, ktoré hrkocú pri zat-

váraní a rýchlejšie sa opotrebujú.

Dno veľkej zásuvky

Na dno sa hodí lamino s 10 mm hrúbkou. Zásuvku dobre 

spevní a tá sa ľahko otvára.

Neodporúčame dávať na dno takejto zásuvky sololit, pri 

väčšej záťaži sa začne vytláčať.

Montáž

Najdôležitejším parametrom kuchynskej linky je funkčnosť. 

Je veľmi dôležité, aby skrinky a pracovná doska boli na-

montované v rovine, dvierka aj ostatné prvky správne 

zoštelované. Nie je to jednoduchá práca, preto pomoc kvali-

fikovaných montážnych pracovníkov určite oceníte.



Prajeme vám pri voľbe vašej kuchyne šťastnú ruku a dobré rozhodnutie. Ak si u nás 

vyberiete vhodný materiál, kvalitné kovanie a necháte kuchynskú linku odborne vyrobiť 

i namontovať, budete sa z nej tešiť niekoľko desiatok rokov.



Obráťte  sa  na naš ich odborníkov,  aby vám nová kuchynsk á 

l ink a dlho a  dobre s lúž i la !
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