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K003
Závěsný držák Suspension holder

Držák k odkládání pomůcek pro vaření Holder for kitchen articles

rozměry:
Š: 112 mm

dimensions:
W: 112 mm

H: 165 mm D: 165 mm
V: 263 mm H: 263 mm (with pot)

provedení: C, S design: C, S
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc
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K002
Závěsný košík velký Large suspension basket 

Košík určený pro ukládání kuchyňských 
předmětů.

Basket designed for placement of kitchen 
accessories.

rozměry:
Š: 398 mm

dimensions:
W: 398 mm

H: 184 mm D: 184 mm
V: 203 mm H: 203 mm

provedení: C, S design: C, S
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc
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K001.2
Závěsný košík malý Small suspension basket

Košík určený pro ukládání kuchyňských 
předmětů.

Basket designed for placement of kitchen 
accessories.

rozměry:
Š: 259 mm

dimensions:
W: 259 mm

H: 130 mm D: 130 mm
V: 203 mm H: 203 mm

provedení: C, S design: C, S
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc
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K001.1
Závěsný košík malý Small suspension basket

Košík určený pro ukládání kuchyňských 
předmětů.

Basket designed for placement of kitchen 
accessories.

rozměry:
Š: 259 mm

dimensions:
W: 259 mm

H: 155 mm D: 155 mm
V: 80 mm H: 80 mm

provedení: C, S design: C, S
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc
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K007
Závěsná rohová police Suspension corner shelf

Slouží k odložení libovolných předmětů 
při práci v kuchyni, polici lze použít v pra-
vém i levém rohu.

Used for putting off any articles needed 
for kitchen works, the shelf can be placed 
on the right or left hand side.

rozměry:

Š: 360 mm

dimensions:

W: 360 mm
H: 380 mm D: 380 mm

V:
137 mm 
263 mm

 (bez hrazdy)
 (s hrazdou)

H:
137 mm 
263 mm

(without bar)
(with bar)

provedení: C, S design: C, S
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc

K009
Závěsný držák krájecích desek Suspension holder of planks

Držák k zavěšení krájecí desky Holder for suspension of a plank

rozměry:
Š: 64 mm

dimensions:
W: 64 mm

H: 87 mm D: 87 mm
V: 80 mm H: 80 mm

provedení: C, S design: C, S
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc

K010
Krájecí deska malá 160 x 230 Small plank 160 x 230 

Krájecí deska je z hygienického materiálu, 
vhodná pro krájení a dělení pokrmů.

The plank is made of hygienic material, 
suitable for any dish treatment.

rozměry:
Š: 160 mm

dimensions:
W: 160 mm

H: 10 mm D: 10 mm
V: 230 mm H: 230 mm

provedení: bílý plast design: white plastic
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc

K011
Krájecí deska velká 200 x 300 Large plank 200 x 300 

Krájecí deska je z hygienického materiálu, 
vhodná pro krájení a dělení pokrmů.

The plank is made of hygienic material, 
suitable for any dish treatment.

rozměry:
Š: 200 mm

dimensions:
W: 200 mm

H: 10 mm D: 10 mm
V: 300 mm H: 300 mm

provedení: bílý plast design: white plastic
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc
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K006
Závěsný držák role papíru Suspension holder of a paper roll

Držák k uložení role papírového ubrousku Roll napkins holder

rozměry:
Š: 300 mm

dimensions:
W: 300 mm

H: 184 mm D: 184 mm
V: 110 mm H: 110 mm

provedení: C, S design: C, S
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc
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K005
Závěsný držák rolí papíru 
třístupňový

Suspension holder of paper rolls
three-level

Držák k uložení role alobalu, fólie a papíro-
vého ubrousku

Holder for a roll of kitchen foil, tinfoil and 
paper napkins

rozměry:
Š: 337 mm

dimensions:
W: 337 mm

H: 158 mm D: 158 mm
V: 344 mm H: 344 mm

provedení: C, S design: C, S
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc
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K033
Závěsný držák nožů Cordoba Suspension knives holder Cordoba

Sestava obsahuje dřevěný špalek bez nožů. 
K uložení 4 ks nožů a 1 ks ocílky.

The set contains a wooden block without 
knives. Used for placement of 4 knives 
and 1 sharpening steel.

rozměry:
Š: 100 mm

dimensions:
W: 100 mm

H: 245 mm D: 245 mm
V: 400 mm H: 400 mm

provedení: C, S design: C, S
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc
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K032
Závěsný odkapávač na talíře Suspension plate basket

K příležitostnému odložení menšího množ-
ství nádobí. Je možné jej složit a zavěsit na 
madlo nebo postavit na pracovní desku.

For temporary placement of a few utensils. 
It can be packed and suspended on a wall 
handle or put on a counter.

rozměry:
Š: 262 mm

dimensions:
W: 262 mm

H: 140 mm (sklopený) D: 140 mm (tilted)
H: 300 mm (otevřený) D: 300 mm (open)
V: 368 mm H: 368 mm

provedení: C, S design: C, S
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc

34 196
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K031
Závěsná podložka pod pekáč Suspension pan mat

Podložka pro odložení horkého plechu 
na pracovní desku nebo na stůl. Podložku 
lze zavěsit na nástěnné madlo.

Mat for placement of a hot pan on 
a counter or a table. The mat can be 
suspended on a wall handle.

rozměry:
Š: 196 mm

dimensions:
W: 196 mm

H: 34 mm D: 34 mm
V: 333 mm H: 333 mm

provedení: C, S design: C, S
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc

126 40
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K030
Závěsná podložka pod hrnec Suspension pot mat

Podložka pro odložení horkého nádobí. 
Podložku lze zavěsit na nástěnné madlo.

Mat for placement of hot pots. The mat can 
be suspended on a wall handle.

rozměry:
Š: 200 mm

dimensions:
W: 200 mm

H: 40 mm D: 40 mm
V: 200 mm H: 200 mm

provedení: C, S design: C, S
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc
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K054.BK
Závěsná police jednostupňová bez 
kořenek (určena pro 6 kořenek)

One-level suspension shelf without 
spice pots (designed for 6 spice pots)

rozměry:
Š: 365 mm

dimensions:
W: 365 mm

H: 104 mm D: 104 mm
V: 203 mm H: 203 mm

provedení: C, S design: C, S
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc
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K054
Závěsná police jednostupňová s šesti 
kořenkami

One-level suspension shelf with six 
spice pots

rozměry:
Š: 365 mm

dimensions:
W: 365 mm

H: 104 mm D: 104 mm
V: 203 mm H: 203 mm

provedení: C, S design: C, S
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc
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K036
Závěsný odkapávač na talíře Split Suspension plate basket Split

Na odkapávání nádobí. Součástí odkapávače 
je miska z nerezového plechu.

For draining of utensils. The plate basket 
contains a plate of stainless steel.

rozměry:
Š: 604 mm

dimensions:
W: 604 mm

H: 242 mm D: 242 mm
V: 270 mm H: 270 mm

provedení: C; miska - nerez design: C; bowl - stainless steel
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc
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K034
Závěsný držák nožů Alhambra Suspension knives holder Alhambra

Sestava obsahuje dřevěný špalek. K uložení 
4 ks nožů.

The set contains a wooden block. Used 
for placement of 4 knives.

rozměry:
Š: 152 mm

dimensions:
W: 152 mm

H: 95 mm D: 95 mm
V: 308 mm H: 308 mm

provedení: C, S design: C, S
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc

K057
Závěsná police dvoustupňová s osmi 
mlýnky

Two-level suspension shelf with 
eight mills

rozměry:
Š: 235 mm

dimensions:
W: 235 mm

H: 155 mm D: 155 mm
V: 322 mm H: 322 mm

provedení: C, S design: C, S
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc

K056
Závěsná police jednostupňová 
se čtyřmi mlýnky

Single-level suspension shelf with 
four mills

rozměry:
Š: 235 mm

dimensions:
W: 235 mm

H: 88 mm D: 88 mm
V: 238 mm H: 238 mm

provedení: C, S design: C, S
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc
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K055.BK
Závěsná police dvoustupňová bez 
kořenek (určena pro 12 kořenek) 

Two-level suspension shelf without 
spice pots (designed for 12 spice pots)

rozměry:
Š: 365 mm

dimensions:
W: 365 mm

H: 104 mm D: 104 mm
V: 311 mm H: 311 mm

provedení: C, S design: C, S
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc
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K055
Závěsná police dvoustupňová 
s dvanácti kořenkami

Two-level suspension shelf

rozměry:
Š: 365 mm

dimensions:
W: 365 mm

H: 104 mm D: 104 mm
V: 311 mm H: 311 mm

provedení: C, S design: C, S
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc
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PSP.1, PSP.2, PSP.3
Podpěra skleněné police Glass rack support

K montáži polic ve vodorovné poloze. For assemblage of racks in horizontal 
position.

Šířka police max. 200 mm. Rack width: max. 200 mm.
Doporučená vzdálenost mezi konzolami 
300 mm. Zatížení jedné konzoly 5 - 30 kg 
dle zdiva.
PSP.2 - pro uchycení do dřeva (lamina).

Recommended distance between consoles 
300 mm. Load per one console 5 - 30 kg 
depending on masonry type.
PSP.2 – for fixation into wood (laminate).

provedení: C, S design: C, S
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc

PD1
Podvěsný držák sklenic jednořadý One-level suspension holder for glasses

Slouží k zavěšení sklenic pod kuchyňskou 
rampu.

It is designed for suspension of glasses below 
the kitchen platform.

rozměry:
Š: 110 mm

dimensions:
W: 110 mm

H: 349 mm D: 349 mm
V: 62 mm H: 62 mm

provedení: C, S design: C, S
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc

PD4
Podvěsný držák sklenic čtyřřadý Four-level suspension holder for glasses

Slouží k zavěšení sklenic pod kuchyňskou 
rampu.

It is designed for suspension of glasses below 
the kitchen platform.

rozměry:
Š: 425 mm

dimensions:
W: 425 mm

H: 349 mm D: 349 mm
V: 62 mm H: 62 mm

provedení: C, S design: C, S
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc

PD2
Podvěsný držák sklenic dvouřadý Two-level suspension holder for glasses

Slouží k zavěšení sklenic pod kuchyňskou 
rampu.

It is designed for suspension of glasses below 
the kitchen platform.

rozměry:
Š: 214 mm

dimensions:
W: 214 mm

H: 349 mm D: 349 mm
V: 62 mm H: 62 mm

provedení: C, S design: C, S
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc

VPMT
Výsuv pod mikrovlnnou troubu Draw-out below microwave

Slouží k zavěšení mikrovlnné trouby, 
televizoru nebo rádia.

It is designed for suspension of a microwave 
oven, TV set or radio.

rozměry: min. H: 340 mm dimensions: min. W: 340 mm
max. H: 490 mm max. D: 490 mm

max. zatížení: 60 kg max. load: 60 kg
provedení: LB, LS design: LB, LS
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc



9
NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ A DRÁTĚNÝ PROGRAM OD ČESKÉHO VÝROBCE

E K O N O M I K

Výrobky řady Ekonomik jsou ekonomickým provedením výrobků standardní řady Mivokor. Nově v nabídce v cenově výhodném balení set. Sety 
obsahují výrobky včetně potřebného montážního materiálu.

Products of the Ekonomik line represent economy versions of standard Mivokor products line. Set package is the new price-favourable offer. 
The sets contain specified products including necessary assemblage material.

SET E1
balení obsahuje: madlo 450 - 1 ks, úchytka 
klasik - 2 ks, zátka - 2 ks, háček otevřený - 6 ks

package contents: handrail 450 - 1 pc, clip 
classic - 2 pcs, plug - 2 pcs, open hook - 6 pcs

provedení: C design: C

SET E3
balení obsahuje: madlo 600 - 1 ks, úchytka 
klasik - 2 ks, zátka - 2 ks, háček otevřený - 5 ks, 
závěsná police jednostupňová s kořenkami - 1 ks

package contents: handrail 600 - 1 pc, clip 
classic - 2 pcs, plug - 2 pcs, open hook - 5 pcs, 
one-level suspension shelf with six spice  
pots - 1 pc

provedení: C design: C

SET E4
balení obsahuje: madlo 600 - 1 ks, úchytka 
klasik - 2 ks, zátka - 2 ks, háček otevřený 
- 3 ks, držák na kuchyňské doplňky - 1 ks, 
závěsný košík malý - 1 ks

package contents: handrail 600 - 1 pc, clip 
classic - 2 pcs, plug - 2 pcs, open hook 
- 3 pcs, suspension holder - 1 pc, small 
suspension basket - 1 pc

provedení: C design: C

SET E2
balení obsahuje: madlo 600 - 1 ks, úchytka 
klasik - 2 ks, zátka - 2 ks, háček otevřený - 5ks

package contents: handrail 600 - 1 pc, clip 
classic - 2 pcs, plug - 2 pcs, open hook - 5 pcs

provedení: C design: C

SET E6
balení obsahuje: madlo 450 - 2 ks, úchytka 
klasik - 3 ks, zátka - 2 ks, vsuvka - 1 ks, 
háček otevřený - 4 ks, závěsná police 
jednostupňová s kořenkami - 1 ks, závěsný 
košík malý - 1 ks

package contents: handrail 450 - 2 pcs, clip 
classic - 3 pcs, plug - 2 pcs, insertion - 1 pc, 
open hook - 4 pcs, one-level suspension 
shelf with six spice pots - 1 pc, small 
suspension basket - 1 pc

provedení: C design: C

SET E7
balení obsahuje: madlo 450 - 2ks, úchytka 
klasik - 3 ks, zátka - 2 ks, vsuvka - 1 ks, 
háček otevřený - 4 ks, závěsný držák role 
papíru - 1 ks, závěsný košík malý - 1 ks

package contents: handrail 450 - 2 pcs, clip 
classic - 3 pcs, plug - 2 pcs, insertion - 1 pc, 
open hook - 4 pcs, suspension holder of a 
paper roll - 1 pc, small suspension basket - 1 pc

provedení: C design: C

SET E8
balení obsahuje: madlo 600 - 2 ks, úchytka 
klasik - 3 ks, zátka - 2 ks, vsuvka - 1 ks, 
háček otevřený - 5 ks, závěsný držák role 
papíru - 1 ks, závěsný košík velký - 1 ks

package contents: handrail 600 - 2 pcs, clip 
classic - 3 pcs, plug -  2pcs, insertion - 1 pc, 
open hook - 5pcs, suspension holder of a 
paper roll - 1 pc, large suspension basket - 1 pc

provedení: C design: C

SET E5
balení obsahuje: madlo 600 - 1 ks, úchytka 
klasik - 2 ks, zátka - 2 ks, háček otevřený - 4 ks, 
závěsný držák rolí papíru třístupňový - 1 ks

package contents: handrail 600 - 1 pc, clip 
classic - 2 pcs, plug - 2 pcs, open hook - 4 pcs, 
suspension holder of paper rolls three-level - 1 pc

provedení: C design: C

závěsný drátěný program a doplňky / suspension wire program and accessories
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P
Podložka Pad

Pro vzhledné překrytí otvoru po vrtání 
do obkladu a k rozložení tlaku na stěnu  
pro úchytku klasik.

Designed for aesthetic covering of a drilling 
hole and for distribution of pressure 
on the wall for clip classic.

provedení: C, S design: C, S
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc

Podložka

P.1
Podložka do sádrokartonu Pad for plasterboard

Pro vzhledné překrytí otvoru po vrtání 
do  bkladu a k rozložení tlaku na stěnu.

Designed for aesthetic covering of a drilling 
hole and for distribution of pressure 
on the wall.

provedení: C, S design: C, S
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc

Podložka do sádrokartonu

Ú.R
Úchytka rádius Clip - radius 

Upevňovací šroub je součástí výrobku. The product contains a fastening screw.
provedení: C, S design: C, S
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc

Úchytka rádius

Ú.K
Úchytka klasik Clip - classic 

Upevňovací šroub je součástí výrobku. The product contains a fastening screw.
provedení: C, S design: C, S
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc

Úchytka klasik

M450; M600; M900; M1200
Madlo rovné Straight handrail

provedení v délkách:

450 mm

supplied in lengths:

450 mm
600 mm 600 mm
900 mm 900 mm

1200 mm 1200 mm
provedení: C, S design: C, S
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc

Oblouk/Arch 135°

Oblouk/Arch 90° Zátka/Plug

Koncovka tvarovaná/
/Shaped terminal

Vsuvka/Insertion

Úchytka klasik/
/Clip classic

Podložka/Pad

Madla/Straight
Upevňovací šroub/
/Fixative screw

M A D L A  /  H A N D R A I L S

Pomocí montážních komponentů můžete okolo pracovní 
kuchyňské desky sestavit různé tvary zábradlí nebo doplnit 
prostor pod horní skříňkou a na něj zavěsit komponenty 
závěsného drátěného programu.
Madla lze spojit pomocí vsuvek v sestavu, kterou požadujete 
a k nábytku se upevní úchytkou. Mezi doplňky také patří 
podložka pod úchytkou, která se používá při montáži 
na keramické obklady.

Using the assemblage elements of the system you can 
produce various shapes of railings around your kitchen or you 
can develop the space under the upper chests and then you 
can hang on it the individual components of the suspension 
wire programme.
Handrails are connected by insertions into sets as required by 
you and clips fasten them to furniture. The accessories also 
include washers, which are placed under the clips in case of 
fastening elements into ceramic tiles.
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Ú.P
Úchytka plochá Flat clip 

Upevňovací šroub je součástí výrobku. The product contains a fastening screw.
provedení: C, S design: C, S
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc

Úchytka plochá

HO
Háček otevřený Open hook 

provedení: C, S design: C, S
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc

Háček otevřený

D
Držák závěsného drátěného programu Suspension wire program holder

Umožňuje připevnění závěsného drátěného 
programu bez použití madel a úchytek. 

It allows fastening of suspension wire elements 
without use of any handrails and clips.

provedení: C, S design: C, S
balení obsahuje: 1 pár package contents: 2 pcs

Držák závěsného programu

Z
Zátka Plug

K estetickému zakončení madla. For an aesthetic finishing of a handrail.
provedení: C, S design: C, S
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc

Zátka

O90
Oblouk 90° Arch 90° 

provedení: C, S design: C, S
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc

Oblouk 90°

H
Háček Hook 

provedení: C, S design: C, S
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc

Háček

HD
Háček dvojitý Double hook 

provedení: C, S design: C, S
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc

Háček dvojitý

V
Vsuvka Insertion 

Pro vzájemné spojení madel. For inter-connection of handrails.
provedení: plast design: plastics
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc

Vsuvka

K
Koncovka tvarovaná Shaped terminal 

K estetickému zakončení madla. For an aesthetic finishing of a handrail.
provedení: C, S design: C, S
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc

Koncovka tvarovaná

O135
Oblouk 135° Arch 135° 

provedení: C, S design: C, S
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc

Oblouk 135°
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K014
Konzola barového pultu Bar counter console

K montáži barové desky. Upevnění horní 
desky čtyřmi vruty, upevnění k dolní desce 
ve dvou bodech.

For bar counter assemblage. Fastening 
of the upper desk using four screws, fixation 
to the lower desk in two points.

max. tl. desky: 60 mm maximal thickness of the counter: 60 mm
doporučená vzdálenost mezi konzolami 
1000 - 1500 mm

recommended distance among consoles: 
1000 - 1500 mm

max. zatížení jedné konzoly 30 kg max. load per one console 30 kg
provedení: C, S design: C, S
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc

K021.200; K021.250; K021.300; K021.350
Konzola barového pultu Bar counter console

K montáži barové desky. Tři možnosti 
přesazení horní lišty. Upevnění horní desky 
čtyřmi vruty.

For bar counter assemblage. Three 
possibilities of the upper desk overlaps.

max. tl. desky: 60 mm maximal thickness of the counter: 60 mm
čtyři různé výšky: 200 mm, 250 mm, 
300 mm, 350 mm

four different heights: 200 mm, 250 mm, 
300 mm, 350 mm.

doporučená vzdálenost mezi konzolami: 
1000 - 1500 mm

recommended distance among consoles: 
1000 - 1500 mm

max. zatížení jedné konzoly 50 kg max. load per one console 50 kg
provedení: C, S design: C, S
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc

K015
Závěsná tyč jednostupňová One-level draw-bar

K montáži kuchyňské rampy, závěsné police. 
Upevnění do stropu pomocí kotvy.

For kitchen ramp - suspension rack 
assemblage. To be anchored to the ceiling.

Nosnost tyče dle mat. stropu od 5 do 30 kg 
na jednu tyč. Délka tyče 900 mm s možností 
zkrácení dle potřeby.

Bar loading capacity depending on ceiling 
material from 5 to 30 kg per bar. Bar length 
900 mm with possibility of shortening as 
needed.

provedení: C, S design: C, S
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc

K016
Závěsná tyč dvoustupňová Two-level draw-bar

K montáži dvoustupňové kuchyňské rampy, 
závěsné police. Upevnění do stropu pomocí 
kotvy.

For two-level kitchen ramp - suspension rack 
assemblage. To be anchored to the ceiling.

Nosnost tyče dle mat. stropu od 5 do 30 kg 
na jednu tyč. Délka tyče 900 mm s možností 
zkrácení dle potřeby.

Bar loading capacity depending on ceiling 
material from 5 to 30 kg per bar. Bar length 
900 mm with possibility of shortening 
as needed.

provedení: C, S design: C, S
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc

K015.01, K016.01 - Kotva K015.01, K016.01 - Anchor

Standardně dodávaný prvek určený do betonu.
An element supplied by default and designed for 
concrete.

K015.02, K016.02 - Spojovací váleček K015.02, K016.02 - Connecting roll

Zajišťuje spojení závitové tyče s kotvou. Arranging connection of the tapped bar and anchor.

K015.03, K016.03 - Závitová tyč K015.03, K016.03 - Tapped bar

M 8 x 1000 mm M 8 x 1000 mm

K015.04, K016.04 - Vymezovací tvarová podložka K015.04, K016.04 - Distance washer

Vym. pohyb závitové tyče v trubce (2x). It sets the tapped bar movement in the tub (2x).

K015.05, K016.05 - Krycí kroužek K015.05, K016.05 - Cover ring

Pro vzhledné překrytí otvoru po vrtání (2x). Designed for aesthetic covering of a drilling hole (2x).

K015.06, K016.06 - Trubka D16 x 1 x 900 mm K015.06, K016.06 - Tube D 16 x 1 x 900 mm

tělo tyče bar body

K015.07, K016.07 - Spojovací váleček šestihranný K015.07, K016.07 - Hexagonal connecting roll

Zajišťuje spojení závitové tyče s utahovacím 
šroubem.

It connects the tapped bar and the tightening screw.

K015.08, K016.08 - Utahovací šroub s vnitřním 
šestihranem

K015.08, K016.08 - Tightening screw with inner 
hexagon

nosná část tyče load-bearing part of the bar
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K023.200; K023.250; K023.300
Konzola barového pultu hranatá 50x50 Bar counter console - square, 50x50

K montáži barové desky. Tři možnosti 
přesazení horní lišty. Upevnění horní desky 
čtyřmi vruty.

For bar counter assemblage. Three 
possibilities of the upper desk overlaps. 
Fastening of the upper desk using four 
screws.

max. tl. desky: 60 mm maximal thickness of the counter: 60 mm

tři různé výšky: 200 mm, 250 mm, 300 mm
three different heights: 200 mm, 250 mm, 
300 mm

doporučená vzdálenost mezi konzolami: 
1000 - 1500 mm

recommended distance among consoles: 
1000 - 1500 mm

max. zatížení jedné konzoly 50 kg max. load per one console 50 kg
provedení: C, S, N design: C, S, N
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc

K022.1200 

Podpěra police 1200 Rack support 1200

Slouží k podepření rampy a zároveň 
k instalaci prvků kuchyňského univerzálního 
stojanu.

It is designed for platform support 
and for installation of universal kitchen stand 
elements.

max. tl. desky: 60 mm maximal thickness of the counter: 60 mm
délka: 1200 mm lenght: 1200 mm
max. zatížení: 5 - 30 kg max. load: 5 - 30 kg
provedení: C, S design: C, S
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc

K022.1400 K022.1400
Podpěra police 1400 Rack support 1400

Slouží k podepření rampy a zároveň 
k instalaci prvků kuchyňského univerzálního 
stojanu.

It is designed for platform support 
and for installation of universal kitchen stand 
elements.

max. tl. desky: 60 mm maximal thickness of the counter: 60 mm
délka: 1400 mm lenght: 1400 mm
max. zatížení: 5 - 30 kg max. load: 5 - 30 kg
provedení: C, S design: C, S
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc

Součástí podpěry jsou: The support pack contains:

 � 1 ks závitová tyč - M8 - 1260 mm
 � 1 ks trubka ø 45 x 1200 mm
 � 2 ks podložka tvarová D57
 � 1 ks podložka / matice M8xD35
 � 1 ks podložka M8
 � 1 ks matice M8

 � 1 pc threaded bar - M8 - 1260 mm
 � 1 pc tube ø 45 x 1200 mm 
 � 2 pcs shaped mat D57
 � 1 pc mat / nut M8xD35
 � 1 pc map M8
 � 1 pc nut M8

Součástí podpěry jsou: The support pack contains:

 � 1 ks závitová tyč - M8 - 1460 mm
 � 1 ks trubka ø 45 x 1400 mm
 � 2 ks podložka tvarová D57
 � 1 ks podložka / matice M8xD35
 � 1 ks podložka M8
 � 1 ks matice M8

 � 1 pc threaded bar - M8 - 1460 mm
 � 1 pc tube ø 45 x 1400 mm
 � 2 pcs shaped mat D57
 � 1 pc mat / nut M8xD35
 � 1 pc map M8
 � 1 pc nut M8
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K024.200; K024.250; K024.300
Konzola barového pultu hranatá 80x80 Bar counter console - square, 80x80

K montáži barové desky. Tři možnosti 
přesazení horní lišty. Upevnění horní desky 
čtyřmi vruty.

For bar counter assemblage. Three 
possibilities of the upper desk overlaps. 
Fastening of the upper desk using four 
screws.

max. tl. desky: 60 mm maximal thickness of the counter: 60 mm

tři různé výšky: 200 mm, 250 mm, 300 mm
three different heights: 200 mm, 250 mm, 
300 mm

doporučená vzdálenost mezi konzolami: 
1000 - 1500 mm

recommended distance among consoles: 
1000 - 1500 mm

max. zatížení jedné konzoly 50 kg max. load per one console 50 kg
provedení: C, S, N design: C, S, N
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc
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K028.K
Vzpěra - kulatá Round brace

K montáži barové desky, police pro 
dekorativní účely. Upevnění do konstrukce 
šesti vruty.

For bar counter or rack assemblage 
for decorative purposes. Fastening to 
the construction by six screws.

doporučená vzdálenost mezi vzpěrami:  
500 - 1000 mm

recommended distance among braces:  
500 - 1000 mm

max. zatížení jedné vzpěry 7 kg max. load per one brace 7 kg
provedení: C, S design: C, S
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc

K028.H
Vzpěra - hranatá Square brace

K montáži barové desky, police pro 
dekorativní účely.
Upevnění do konstrukce šesti vruty.

For bar counter or rack assemblage 
for decorative purposes. Fastening to 
the construction by six screws.

doporučená vzdálenost mezi vzpěrami:  
500 - 1000 mm

recommended distance among braces:  
500 - 1000 mm

max. zatížení jedné vzpěry 7 kg max. load per one brace 7 kg
provedení: C, S design: C, S
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc

K029.K
Podpěra - kulatá Round brace

Technicky vhodné k montáži barové desky 
pro dekorativní účely. Umožňuje předsazení 
barové desky nebo police. Upevnění do 
konstrukce šesti vruty. 

Technically suitable for the bar desk 
assemblage for decorative purposes. It 
allows extrusion of the bar desk or shelf. 
Fixing to the structure by 6 screws.

doporučená vzdálenost mezi podpěrami: 
500 - 1000 mm

recommended distance among braces:  
500 - 1000 mm

max. zatížení jedné podpěry 5 kg max. load per one brace 5 kg
provedení: C, S design: C, S
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc

K029.H
Podpěra - hranatá Round brace

Technicky vhodné k montáži barové desky 
pro dekorativní účely. Umožňuje předsazení 
barové desky nebo police. Upevnění do 
konstrukce šesti vruty. 

Technically suitable for the bar desk 
assemblage for decorative purposes. It 
allows extrusion of the bar desk or shelf. 
Fixing to the structure by 6 screws.

doporučená vzdálenost mezi podpěrami: 
500 - 1000 mm

recommended distance among braces:  
500 - 1000 mm

max. zatížení jedné podpěry 5 kg max. load per one brace 5 kg
provedení: C, S design: C, S
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc

K025.1
Konzola hranatá šikmá 50x50 Sloping square console 50x50

K montáži barové desky, umožňuje 
předsazení barové desky nebo police. 
Upevnění do konstrukce třemi vruty a třemi 
šrouby na konzole.

For the bar desk assemblage, allows 
extrusion of the bar desk or shelf. Fixing 
to the structure by 3 screws and 3 screws 
on the console.

max. tl. desky: 60 mm maximal thickness of the counter: 60 mm
výška: 233 mm height: 233 mm
doporučená vzdálenost mezi konzolami: 
500 - 1000 mm

recommended distance among consoles: 
500 - 1000 mm

max. zatížení jedné konzoly 10 kg max. load per one console 10 kg
provedení: C, S, N design: C, S, N
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc

K025.2
Konzola hranatá šikmá 50x50
pod sklo

Sloping square console 50x50
below the  glass

K montáži skleněné barové desky. Umožňuje 
předsazení barové desky. Konzola se 
do konstrukce připevňuje třemi šrouby 
na konzole. Skleněná barová deska se 
ke konzole připevňuje speciálním lepidlem.

For the bar desk assemblage, allows 
extrusion of the bar desk or shelf. Fixing to 
the structure by 3 screws and 3 screws on 
the console. The glass bar desk is fixed to 
the console by special glue.

max. tl. desky: 60 mm maximal thickness of the counter: 60 mm
výška: 233 mm height: 233 mm
doporučená vzdálenost mezi konzolami: 
500 - 1000 mm

recommended distance among consoles: 
500 - 1000 mm

max. zatížení jedné konzoly 10 kg max. load per one console 10 kg
provedení: C, S, N design: C, S, N
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc
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K040
Konzola šikmá plochooválná Diagonal console - flat and oval

K montáži barové desky. Umožňuje 
předsazení barové desky nebo police. 
Upevnění do konstrukce čtyřmi vruty.

For the bar desk assemblage, allows 
extrusion of the bar desk or shelf. Fixing 
to the structure by 4 screws.

doporučená vzdálenost mezi konzolami: 
500 - 1000 mm

recommended distance among consoles: 
500 - 1000 mm

max. zatížení jedné konzoly 10 kg max. load per one console 10 kg
provedení: C, S design: C, S
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc

K045.180
Konzola kulatá Round console

K montáži barové desky. Umožňuje částečné 
předsazení barové desky nebo police. 
Upevnění horní desky třemi vruty.

For the bar desk assemblage, allows partial 
extrusion of the bar desk or shelf. Fixing 
to the structure by 4 screws.

doporučená vzdálenost mezi konzolami: 
500 - 1000 mm

recommended distance among consoles: 
500 - 1000 mm

výška konzoly: 180 mm hight of the counter: 180 mm
max. tl. desky 60 mm maximal thickness of the counter: 60 mm
max. zatížení jedné konzoly 50 kg. max. load per one console 50 kg
provedení: C, S design: C, S
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc

K041.1, K041.170
Konzola šikmá Diagonal console

K montáži barové desky. Umožňuje 
předsazení barové desky nebo police. 
Upevnění do konstrukce třemi vruty a třemi 
šrouby na konzole.

For the bar desk assemblage, allows extrusion 
of the bar desk or shelf. Fixing to the structure 
by 3 screws and 3 screws on the console.

max. tl. desky: 60 mm maximal thickness of the counter: 60 mm
doporučená vzdálenost mezi konzolami: 
500 - 1000 mm

recommended distance among consoles: 
500 - 1000 mm

max. zatížení: 10 kg max. load: 10 kg
provedení: C, S design: C, S
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc

K041.2, K041.170.2
Konzola šikmá pod sklo Diagonal console bellow glass

K montáži skleněné barové desky. Umožňuje 
předsazení barové desky. Konzola se 
do konstrukce připevňuje třemi šrouby 
na konzole. Skleněná barová deska se ke 
konzole připevňuje speciálním lepidlem.

For the glass bar desk assemblage, allows 
extrusion of the bar desk or shelf. Fixing to 
the structure by 3 screws on the console. 
The glass bar table is fixed to the console by 
special glue.

max. tl. desky: 60 mm maximal thickness of the counter: 60 mm
doporučená vzdálenost mezi konzolami: 
500 - 1000 mm

recommended distance among consoles: 
500 - 1000 mm

max. zatížení: 10 kg max. load: 10 kg
provedení: C, S design: C, S
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc
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T5200.1, T5200.2, T5201, T5202
Sloup (barové madlo, barová trnož) Column (bar handrail, bar footrest)

Barové madlo nebo barová trnož je tvořena 
sloupem různých délek a držáky barové 
trnože nebo madla. Nutno objednávat 
držáky a sloupy jednotlivě.

The bar handrail or bar footrest consist 
of a column of various length and bar 
handrail or bar footrest holder. Holders 
and columns must be ordered individually.

T5200.1 1100 mm T5200.1 1100 mm

T5200.2 1600 mm T5200.2 1600 mm

T5201 1800 mm T5201 1800 mm

T5202 2700 mm T5202 2700 mm
provedení: C design: C
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc

K043.1
Držák barové trnože Bar footrest holder

Slouží k upevnění trnože k barovému 
pultu a k podlaze. Upevnění je provedeno 
z vnitřní strany barového pultu a třemi vruty 
do podlahy.

It is designed for the footrest fixation 
to the bar. The fixation is performed 
from the side of the bar by three screws 
to the floor.

provedení: C design: C
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc

K043.2
Držák barové trnože na stěnu Bar footrest holder for onwall fixation

Slouží k upevnění trnože ke stěně 
a k podlaze. Upevnění je provedeno třemi 
vruty ke stěně a třemi vruty do podlahy.

It is designed for the footrest fixation 
to the bar and to the pad. The fixation 
is performed by three screws to the wall 
and three screws to the floor.

provedení: C design: C
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc

K044.1
Zátka barového madla a trnože Bar handrail and footrest plug

provedení: C design: C
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc

K044.2
Zátka plastová Plastic plug

Zátka z černého plastu k barovému madlu 
a trnoži.

Black plastic plug for bar handrail and 
footrest.

provedení: plast design: plastic
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc
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K042.1
Držák barového madla Bar handrail holder

Slouží k upevnění madla k barovému pultu. 
Upevnění je provedeno z vnitřní strany 
barového pultu.

It is designed for the handrail fixation 
to the bar. The fixation is performed from 
the inner side of the bar.

provedení: C design: C
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc

K042.2
Držák barového madla na stěnu Bar handrail holder for on-wall fixation

Slouží k upevnění madla ke stěně. Upevnění 
ke stěně je provedeno třemi vruty.

It is designed for the handrail fixation to the 
wall. Fixation by 3 screws to the wall.

provedení: C design: C
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc
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T5203
Objímka Sleeve

Prvek jistící polohu všech následujících
montážních prvků na sloupu

An element securing fixation 
of the assemblage elements on the column

provedení: C, S design: C, S
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc

Ø 300

Ø 300

4
9

T5204.1
Koš malý 300 na rameno Small basket 300 on an arm

Upevnění na sloupu je provedeno pomocí 
ramene T5212, které zajišťuje umístění 
koše mimo osu sloupu 

Placement in the column axis using 
the T5212 arm, securing the basket 
placement out of the column axis

průměr koše: 300 mm basket diameter: 300 mm
provedení: C, S design: C, S
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc

Ø 300

Ø 300

5
6
,5

T5204.2
Koš malý 300 na sloup Small basket 300 for a column

Upevnění v ose sloupu pomocí středové 
objímky, která zajišťuje pevné umístění na 
sloupu. Varianta otočného koše předpokládá 
použití 2 ks objímek T5203, které nejsou 
součástí výrobku.

Placement in the column axis using 
the central sleeve securing fixed placement 
on the column. The revolving basket variant 
supposes use of two T 5203 sleeves, not 
included in the product.

průměr koše: 300 mm basket diameter: 300 mm
provedení: C, S design: C, S
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc
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T5200.1; T5200.2; T5200.3; T5201; T5202
Sloup Column

T5200.1 délka: 1100 mm T5200.1 length: 1100 mm
T5200.2 délka: 1600 mm T5200.2 length: 1600 mm

T5200.3 délka: 1400 mm T5200.3 length: 1400 mm

T5201 délka: 1800 mm T5201 length: 1800 mm

T5202 délka: 2700 mm T5202 length: 2700 mm

základní prvek systému: trubka Ø 45 mm basic element of the system: tube diam.  45 mm

provedení: C, S design: C, S

balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc

T5214.1 – Spoj stabilizační horní / Upper adjustable stabilisation joint

T5222.3 – Světlo tříramenné / Three - arm lighting fitting

T5211.2 – Věšák tříramenný / Three-arm hanger

T5208 – Police skleněná malá D300 / Small glass rack D300 

T5204.1 – Koš malý 300 na rameno / Small basket 300 on an arm

T5203 – Objímka / Sleeve

T5212 – Rameno / Arm

T5206 – Koš velký 460 / Large basket 460

T5202 – Sloup 2700 mm / Column 2700 mm

T5218 – Stabilizační spoj spodní / Lower stabilisation connection

T5214.01

T5222.3

T5211.2

T5208

T5204.1

T5203

T5212

T5206

T5202

T5218
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∅275

T5205.1 
Sklo malé 275 Small glass 275

Sklo se vkládá do koše T5204.1 umístěného 
na rameni T5212.

The glass is to be inserted into the T 5204.1 
basket placed on the T5212 arm.

tloušťka skla: 6 mm glass thickness: 6 mm
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc

T5205.2 – 275 / T5207 – 435

Ø 46

6

T5207 
Sklo velké 435 s otvorem Large glass 435 with a hole

Sklo se vkládá do koše T5206 umístěného
v ose sloupu.

The glass is to be inserted into the T5206 
basket placed in the column axis.

tloušťka skla: 6 mm glass thickness: 6 mm
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc

T5205.2 – 275 / T5207 – 435

Ø 46

6

T5205.2
Sklo malé 275 s otvorem Small glass 275 with a hole

Sklo se vkládá do koše T5204.2 umístěného 
v ose sloupu.

The glass is to be inserted into the T 5204.2 
basket placed in the column axis.

tloušťka skla: 6 mm glass thickness: 6 mm
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc

Ø 460

Ø 45,5

6
6

8
4
,5

T5206
Koš velký 460 Large basket 460

Upevnění v ose sloupu pomocí středové 
objímky, která zajišťuje nepohyblivé 
umístění na sloupu. Varianta otočného koše 
předpokládá použití 2 ks objímek T5203, 
které nejsou součástí výrobku.

Fastening in the column axis using 
a central sleeve securing fixed placement 
on the column. The variant of revolving 
basket supposes use of 2 pcs of sleeves 
T5203, not included in the product.

průměr koše: 460 mm basket diameter: 460 mm
provedení: C, S design: C, S
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc
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T5214.2 
Stabilizační spoj horní Upper stabilisation joint

Montážní prvek umožňující vzepření sloupu 
proti stropu. 
Kotveno 2 ks vrutů

An assemblage element allowing fixati-
on of the column against the ceiling. 
Anchored by 2 screws

bez rektifikace no rectification
provedení: C, S design: C, S
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc

1
0

Ø 6,2

Ø
 98

Ø 45,5

6

T5215 
Příruba Flange

Prvek sloužící k připevnění stolové desky 
pevného provedení. Příruba je připevněna 
čtyřmi vruty, které jsou součástí výrobku.

An element designed for the table top 
fixing - fixed version. The flange is fixed by 
4 screws included in the product package.

provedení: C, S design: C, S
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc

100/200 m
m

Ø
 45,5 

Ø
 5

9
 

Ø
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3
×
1
2
0
° 

4
8

 

T5211.1BO; T5211.2BO
Věšák tříramenný bez objímek Three-armed hanger without sleeves

T5211.1BO 100 mm T5211.1BO 100 mm
T5211.2BO 200 mm T5211.2BO 200 mm
Varianta otočného věšáku předpokládá použití 
2ks objímek T5203, které nejsou součástí 
výrobku.

The variant of revolving hanger supposes 
use of two sleeves T5203, that are not 
included in the product.

provedení: C, S design: C, S
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc

80/276
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T5213.1 Příchytka krátká

T5213.3 Příchytka dlouhá

Short catcher

Long catcher

Prvek zajišťující boční fixaci sloupu.
Kotveno 3 ks vrutů.

An element securing the lateral fixation 
of columns. 
Anchored by 3 screws.

délka: 129,5 mm; 325,5 mm length: 129,5 mm; 325,5 mm
provedení: C, S design: C, S
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc

59 

Ø
 45,5 

4
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T5208 - Ø
 300 

T5208 
Skleněná police malá 300 s otvorem Small glass rack 300 with a hole

Upevněné police v ose pomocí 2 ks objímky 
T5203. Objímky T5203 nejsou součástí 
výrobku! 

Fastening of the rack in the column axis 
using two T5203 sleeves. The T5203 sleeves 
are not included in the product package!

tloušťka skla: 8 mm glass thickness: 8 mm
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc

T5209 - Ø
 460

59 

Ø
 45,5 

4
0
 

8
 

T5209 
Skleněná police velká 460 Large glass rack 460

Upevnění police v ose sloupu pomocí 2 ks 
objímek T5203. Objímky T5203 nejsou 
součástí výrobku!

Fastening of the rack in the column axis 
using two T5203 sleeves. The T5203 sleeves 
are not included in the product package!

tloušťka skla: 8 mm glass thickness: 8 mm
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc

7
2

4
0

1
6

Ø
 2

5

Ø
 59

Ø
 4

5,5

Ø 14,5

Ø 30

4
0

234

278

T5212BO 
Rameno bez objímek Arm without sleeves

Prvek umožňující vyložení košů a polic mimo 
osu sloupu.

An element allowing placement of baskets 
and racks out of the column axis.

osová délka: 278 mm axial length: 278 mm
použití pro výrobky: T5204.1, T5225.1, 
T5226.1

to be used with products: T5204.1, T5225.1, 
T5226.1

provedení: C, S  design: C, S
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc
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T5214.1 
Stabilizační spoj horní stavitelný Upper adjustable stabilisation joint

Montážní prvek umožňující vzepření sloupu 
proti stropu.
Kotveno 2 ks vrutů.

An assemblage element allowing 
fixation of the column against the ceiling.
Anchored by 2 screws.

rektifikace vzepření: 60 mm stem rectification: 60 mm
provedení: C, S design: C, S
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc
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T5216 
Kování ke stolové desce Table top fittings

Prvek sloužící k připevnění stolové desky 
otočného provedení.

An element designed for the table top fixing 
- revolving version. 

Příruba je připevněna čtyřmi vruty.
2 ks T5203 jsou součástí balení.

The flange is fixed by 4 screws.
2 flanges T5203 included in the package.

provedení: C, S design: C, S
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc

Ø 59
Ø 45,5

1
4

1
6

T5217 
Zátka Plug

Slouží k zakončení volného horního konce 
sloupu.

It is designed for blinding the upper 
free end of the column.

provedení: C, S design: C, S
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc

T5219 
Noha stolu s otočným kolečkem Block foot with a castor

Zajišťuje pohyb stolové desky s možností 
fixace kolečka. Výška nohy vč. kolečka 
768 mm. Výrobek obsahuje kování určené 
k připevnění na desku stolu.

It arranges the table desk movement with 
possibility of the castor fixation. Height 
of the block foot incl. castor 768 mm. 
The product contains fittings designed 
for fastening to the table top.

provedení stolové nohy: C
provedení kolečka: plast v kombinaci šedá 
- černá

block foot design: C
castor design: plastic in black and grey 
combination.

balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc

2
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Ø59

1
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Ø 45,5

Ø
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T5218 
Stabilizační spoj spodní Lower stabilisation connection

Slouží ke kotvení spodní části sloupu 
k podlaze nebo pracovní desce. Kotveno 
2 ks vrutů nebo oboustranně lepicí fólií. 

Designed for anchoring of the lower part 
of the column to the floor or the board. 
Anchored by 2 screws or double-sided 
sticking foil.

provedení: C, S design: C, S
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc
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T5226.1 
Skleněná police 300 na rameno 
s ohrádkou

Glass shelf 300 with an arm with 
fender

Police s ohrádkou pro upevnění na sloupu 
pomocí ramene T5212, které umožňuje 
vyložení police mimo osu sloupu.

Shelf with a fender for fixing to the column 
by the arm T5212, allowing placement 
of the shelf out of the column axis.

provedení: C, S design: C, S
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc

T5229 
Skleněná police 460 s ohrádkou Glass shelf D 460 with fender

Police s ohrádkou je upevněná v ose sloupu 
pomocí 2 ks objímky T5203. Objímky nejsou 
součástí výrobku.

The shelf with fender is fixed in the column 
axis using 2 sleeves T 5203. The T5203 
sleeves are not a part of the product.

provedení: C, S design: C, S
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc

T5226.2 
Skleněná police 300 s ohrádkou Glass shelf 300 with fender

Police s ohrádkou je upevněná v ose sloupu 
pomocí 2 ks objímky T5203. Objímky nejsou 
součástí výrobku.

The shelf with fender is fixed in the column 
axis using 2 pcs of sleeves T5203. The T5203 
sleeves are not a part of the product.

provedení: C, S design: C, S
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc
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T5223 
Závěs na skleničky Suspension element for glasses

Šestiramenný závěs je v ose sloupu upevněn 
pomocí vlastní objímky třemi stavěcími 
šrouby.

A six-piece suspension element for glasses 
fixed in the column axis using its own sleeve 
and three adjustment screws.

provedení: C, S design: C, S
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc
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T5222.3 
Světlo tříramenné Three - arm lighting fitting

Světlo je upevněno v ose sloupu pomocí 
tří stavěcích šroubů. Součástí výrobku je 
transformátor včetně přívodního kabelu 
a žárovky. Délka napájecího kabelu je 1,5 m.

The set is placed in the column axis using 
3 adjustment screws. A transformer 
with feeding cable and bulbs included. 
The feeding cable length is 1,5 m.

provedení: C, S design: C, S
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc

SET E9
balení obsahuje: sloup 2700 mm -1 ks, 
stabilizační spoj spodní - 1 ks, stabilizační 
spoj horní - 1 ks, objímka - 1 ks, koš velký 
460 - 1 ks, rameno - 1 ks, koš malý na 
rameno - 1 ks, závěs na skleničky - 1 ks

package contents: column 2700 mm - 1 pc, 
lower stabilisation connection - 1 pc, upper 
stabilisation joint - 1 pc, sleeve - 1 pc, large 
basket 460 - 1 pc, arm - 1 pc, small basket 
for a column - 1 pc, suspension element for 
glasses - 1 pc

provedení: C design: C
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F
stolové nohy / block feet

NO710.H-N, NO820.H-N, NO1100.H-N

Hranaté stolové nohy v nerezovém provedení se vyrábějí v délkách 710 mm, 820 mm, 1100 mm. Square feet in stainless steel version are manufactured in lengths 710 mm, 820 mm, 1100 mm.
Délka je udávána včetně kování, které slouží k jednoduchému upevnění nohy k desce stolu a je 
součástí balení.

The lengths is stated including fittings used for simple fixation of the feet to the table board 
and is a part of the package. 

P O D ý H O VA N É  N O H y  /  V E N E E R E D  F E E T

G A LVA N I C K y  P O K O V E N É  N O H y  /

/  G A LVA N I S E D  F E E T

L A K O VA N É  N O H y  /

/  VA R N I S H E D  F E E T

K O Vá N í  /  F I T T I N G S

NO-AL

NO-ABS

N E R E Z O V É  N O H y  -  H R A N AT É  P R O V E D E N í  /  S TA I N L E S S  S T E E L  F E E T  -  S q U A R E  V E R S I O N

Jednoduchá montáž a demontáž pomocí 
čepu. Upevnění k desce pomocí vrutů.

Simple assemblage and dismantling 
using a pin. Fixation to board using wood 
screws
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Pracovní deska /

Držák (kování)

Holder (fitting)

- odlitek, ABS plast / 

- cast piece, ABS plastic 

Noha / 

/ Foot

Stavěcí zátka /

/ Adjustable plug
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borovice /
/ pine tree

stříbrný /
/ silver

buk /
/ beech

mahagon /
/ mahagony

dub /
/ oak

olše /
/ alder

jasan /
/ ash

satén /
/ satin

hliníkový kompozit / aluminium composite

plast ABS / ABS plastic

chrom /
/ chrome

černý matný /
/ black matt

třešeň /
/ cherry

javor /
/ maple

Výrobky označené    dodáváme na objednávku do 5 týdnů.
Products marked with    are supplied to order in the course of 5 weeks. 

NO510, NO710, NO820, NO1100, NO1200

Stolové nohy se vyrábějí v délkách 510 mm, 710 mm, 820 mm, 1100 mm, 1200 mm. Block feet are manufactured in lengths 510 mm, 710 mm, 820 mm, 1100 mm, 1200 mm.
Délka je udávána včetně kování, které slouží k jednoduchému upevnění nohy k desce stolu. 
Pro přesné vyvážení slouží stavěcí zátka, jejímž šroubováním lze vyrovnat až 25 mm rozdíl 
v nerovnosti podlahy.

The lengths is stated including fittings used for simple fixation of the feet to the table board. 
Settlement plug is used for exact balancing – by screwing the plug it is possible to rectify up 
to 25 mm unevenness of floor.

Stolové nohy jsou dodávány po jednom kuse ve výše uvedených povrchových úpravách. Block feet are supplied in individual pieces in the above specified design versions.
V případě dýhy jsou nohy nelekované i lakované. Veneered feet may be supplied in varnished or non-varnished version.
Kování není součástí balení a je nutné je objednávat samostatně The fittings are not a part of the package and they must be ordered separately.



K O Vá N í  /  F I T T I N G S

split food cabinet
front side draw-out element

extension baskets
revolving baskets for corner cupboard

built-in draining board
shelves for the cupboard

potravinová skříň dělená
čelní výsuv boční

výsuvné koše
otočné koše do rohové skříňky

vestavěný odkapávač nádobí
police do skříně

vnitřní drátěný program 

inner wire program 
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POTRAVINOVá SKŘíŇ 
VySOKá

HIGH FOOD CABINET

plnovýsuv SCHOCK METALL
s tlumeným dojezdem

full extension SCHOCK METALL
with damped run

nosnost do 100 kg
balení SET

load capacity up to 100 kg
package SET

drátěná dna wire bottoms
PS.V.SM.300.D Š: min. MO 264 mm PS.V.SM.300.D W: min. MH 264 mm

PS.V.SM.400.D Š: min. MO 364 mm PS.V.SM.400.D W: min. MH 364 mm

PS.V.SM.450.D Š: min. MO 414 mm PS.V.SM.450.D W: min. MH 414 mm

PS.V.SM.600.D Š: min. MO 564 mm PS.V.SM.600.D W: min. MH 564 mm

pevná dna solid bottoms
PS.V.SM.300.P Š: min. MO 264 mm PS.V.SM.300.P W: min. MH 264 mm

PS.V.SM.400.P Š: min. MO 364 mm PS.V.SM.400.P W: min. MH 364 mm

PS.V.SM.450.P Š: min. MO 414 mm PS.V.SM.450.P W: min. MH 414 mm

PS.V.SM.600.P Š: min. MO 564 mm PS.V.SM.600.P W: min. MH 564 mm

plnovýsuv FULTERER
s tlumeným dojezdem

full extension FULTERER
with damped run

nosnost do 100 kg
balení SET

load capacity up to 100 kg
package SET

drátěná dna wire bottoms
PS.V.F.300.D Š: min. MO 264 mm PS.V.F.300.D W: min. MH 264 mm

PS.V.F.400.D Š: min. MO 364 mm PS.V.F.400.D W: min. MH 364 mm

PS.V.F.450.D Š: min. MO 414 mm PS.V.F.450.D W: min. MH 414 mm

PS.V.F.600.D Š: min. MO 564 mm PS.V.F.600.D W: min. MH 564 mm

pevná dna solid bottoms
PS.V.F.300.P Š: min. MO 264 mm PS.V.F.300.P W: min. MH 264 mm

PS.V.F.400.P Š: min. MO 364 mm PS.V.F.400.P W: min. MH 364 mm

PS.V.F.450.P Š: min. MO 414 mm PS.V.F.450.P W: min. MH 414 mm

PS.V.F.600.P Š: min. MO 564 mm PS.V.F.600.P W: min. MH 564 mm

73 

56
 

71 400 

 500 mm
max. 960 mm

29 

91
 

115 

Součástí setu je: The set includes:

 � plnovýsuvy s tlumením SCHOCK METALL 
nebo FULTERER

 � 1 ks výškově stavitelný rám, provedení LS
 � výška MO: Schock Metall 1830 – 2200 mm, 
Fulterer 1850 - 2220 mm

 � 3 ks držáků dveří
 � 5 ks koš včetně úchytů, provedení C

 � full extension with damped run SCHOCK 
METALL or FULTERER

 � 1 pc of height adjustable frame, version LS
 � MH: Schock Metall 1830 – 2200 mm, 
Fulterer 1850 - 2220 mm 

 � 3 pcs of door holders
 � 5 pcs of baskets including fixtures, 
version C

P O T R AV I N O Vá  S K Ř í Ň  /

/  P S  -  F O O D  C A B I N E T

Nosná část je tvořena rámem, který je uchycen v ose 
speciálně vyvinutého výsuvu. Pro přichycení dveří skříně je 
určen stavitelný držák, který je součástí systému. Koše se 
k rámu připevňují jednoduchými držáky, které se umisťují 
do otvorů po 30 mm v celé délce rámu. Systém je určen pro 
skříně s vnitřní hloubkou min. MO 530 mm.

The load-bearing part consists of a frame and specially 
developed ball draw-out fixed in the axis of the frame. 
An adjustable holder is designed for fixation of the front 
door of the cabinet - the holder is part of the system. Baskets 
are fastened to the frame by clips placed into holes of 30 mm 
in the full length of the frame. The system is designed for 
cupboards with minimal internal depth MH 530 mm.

novinka new
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POTRAVINOVá SKŘíŇ 
STŘEDNí

MEDIUM FOOD CABINET

plnovýsuv SCHOCK METALL
s tlumeným dojezdem

full extension SCHOCK METALL
with damped run

nosnost do 100 kg
balení SET

load capacity up to 100 kg
package SET

drátěná dna wire bottoms
PS.S.SM.300.D Š: min. MO 264 mm PS.S.SM.300.D W: min. MH 264 mm

PS.S.SM.400.D Š: min. MO 364 mm PS.S.SM.400.D W: min. MH 364 mm

PS.S.SM.450.D Š: min. MO 414 mm PS.S.SM.450.D W: min. MH 414 mm

PS.S.SM.600.D Š: min. MO 564 mm PS.S.SM.600.D W: min. MH 564 mm

pevná dna solid bottoms
PS.S.SM.300.P Š: min. MO 264 mm PS.S.SM.300.P W: min. MH 264 mm

PS.S.SM.400.P Š: min. MO 364 mm PS.S.SM.400.P W: min. MH 364 mm

PS.S.SM.450.P Š: min. MO 414 mm PS.S.SM.450.P W: min. MH 414 mm

PS.S.SM.600.P Š: min. MO 564 mm PS.S.SM.600.P W: min. MH 564 mm

POTRAVINOVá SKŘíŇ NíZKá LOW FOOD CASE
plnovýsuv SCHOCK METALL
s tlumeným dojezdem

full extension SCHOCK METALL
with damped run

nosnost do 100 kg
balení SET

load capacity up to 100 kg
package SET

drátěná dna wire bottoms
PS.N.SM.300.D Š: min. MO 264 mm PS.N.SM.300.D W: min. MH 264 mm

PS.N.SM.400.D Š: min. MO 364 mm PS.N.SM.400.D W: min. MH 364 mm

PS.N.SM.450.D Š: min. MO 414 mm PS.N.SM.450.D W: min. MH 414 mm

PS.N.SM.600.D Š: min. MO 564 mm PS.N.SM.600.D W: min. MH 564 mm

pevná dna solid bottoms
PS.N.SM.300.P Š: min. MO 264 mm PS.N.SM.300.P W: min. MH 264 mm

PS.N.SM.400.P Š: min. MO 364 mm PS.N.SM.400.P W: min. MH 364 mm

PS.N.SM.450.P Š: min. MO 414 mm PS.N.SM.450.P W: min. MH 414 mm

PS.N.SM.600.P Š: min. MO 564 mm PS.N.SM.600.P W: min. MH 564 mm

plnovýsuv FULTERER
s tlumeným dojezdem

full extension FULTERER
with damped run

nosnost do 100 kg
balení SET

load capacity up to 100 kg
package SET

drátěná dna wire bottoms
PS.S.F.300.D Š: min. MO 264 mm PS.S.F.300.D W: min. MH 264 mm

PS.S.F.400.D Š: min. MO 364 mm PS.S.F.400.D W: min. MH 364 mm

PS.S.F.450.D Š: min. MO 414 mm PS.S.F.450.D W: min. MH 414 mm

PS.S.F.600.D Š: min. MO 564 mm PS.S.F.600.D W: min. MH 564 mm

pevná dna solid bottoms
PS.S.F.300.P Š: min. MO 264 mm PS.S.A.300.P W: min. MH 264 mm

PS.S.F.400.P Š: min. MO 364 mm PS.S.A.400.P W: min. MH 364 mm

PS.S.F.450.P Š: min. MO 414 mm PS.S.A.450.P W: min. MH 414 mm

PS.S.F.600.P Š: min. MO 564 mm PS.S.A.600.P W: min. MH 564 mm

plnovýsuv FULTERER
s tlumeným dojezdem

full extension FULTERER
with damped run

nosnost do 100 kg
balení SET

load capacity up to 100 kg
package SET

drátěná dna wire bottoms
PS.N.F.300.D Š: min. MO 264 mm PS.N.F.300.D W: min. MH 264 mm

PS.N.F.400.D Š: min. MO 364 mm PS.N.F.400.D W: min. MH 364 mm

PPS.N.F.450.D Š: min. MO 414 mm PS.N.F.450.D W: min. MH 414 mm

PS.N.F.600.D Š: min. MO 564 mm PS.N.F.600.D W: min. MH 564 mm

pevná dna solid bottoms
PS.N.F.300.P Š: min. MO 264 mm PS.N.F.300.P W: min. MH 264 mm

PS.N.F.400.P Š: min. MO 364 mm PS.N.F.400.P W: min. MH 364 mm

PS.N.F.450.P Š: min. MO 414 mm PS.N.F.450.P W: min. MH 414 mm

PS.N.F.600.P Š: min. MO 564 mm PS.N.F.600.P W: min. MH 564 mm

A B

C

A B

C

A B

C

Součástí setu je: The set includes:

 � plnovýsuvy s tlumením SCHOCK METALL 
nebo FULTERER

 � 1 ks výškově stavitelný rám, provedení LS
 � výška MO: Schock Metall 1260 – 1630 
mm, Fulterer 1280 - 1650 mm

 � 3 ks držáků dveří
 � 4 ks koš včetně úchytů, provedení C

 � full extension with damped run SCHOCK 
METALL or FULTERER

 � 1 pc of height adjustable frame, version LS
 � MH: Schock Metall 1260 – 1630 mm, 
Fulterer 1280 - 1650 mm 

 � 3 pcs of door holders
 � 4 pcs of baskets including fixtures, version C

Součástí setu je: The set includes:

 � plnovýsuvy s tlumením SCHOCK METALL 
nebo FULTERER

 � 1 ks výškově stavitelný rám, provedení LS
 � výška MO: Schock Metall 710 – 1060 mm, 
Fulterer 710 - 1080 mm

 � 3 ks držáků dveří
 � 2 ks koš včetně úchytů, provedení C

 � full extension with damped run SCHOCK 
METALL or FULTERER

 � 1 pc of height adjustable frame, version LS
 � MH: Schock Metall 710 – 1060 mm, 
Fulterer 710 - 1080 mm 

 � 3 pcs of door holders
 � 2 pcs of baskets including fixtures, version C

A

B

C

novinka

novinka

new

new
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POTRAVINOVá SKŘíŇ 
OTOČNá VySOKá

HIGH FOOD CABINET
ROTARy

otočný plnovýsuv FULTERER
s tlumeným dojezdem

rotary full extension FULTERER
with damped run

nosnost do 120 kg
balení SET

load capacity up to 120 kg
package SET

drátěná dna wire bottoms
PS.V.OF.300.D Š: min. MO 264 mm PS.V.OF.300.D W: min. MH 264 mm

PS.V.OF.400.D Š: min. MO 364 mm PS.V.OF.400.D W: min. MH 364 mm

PS.V.OF.450.D Š: min. MO 414 mm PS.V.OF.450.D W: min. MH 414 mm

PS.V.OF.600.D Š: min. MO 564 mm PS.V.OF.600.D W: min. MH 564 mm

pevná dna solid bottoms
PS.V.OF.300.P Š: min. MO 264 mm PS.V.OF.300.P W: min. MH 264 mm

PS.V.OF.400.P Š: min. MO 364 mm PS.V.OF.400.P W: min. MH 364 mm

PS.V.OF.450.P Š: min. MO 414 mm PS.V.OF.450.P W: min. MH 414 mm

PS.V.OF.600.P Š: min. MO 564 mm PS.V.OF.600.P W: min. MH 564 mm

Součástí setu je: The set includes:

 � otočný plnovýsuv FULTERER s tlumeným 
dojezdem

 � 1 ks výškově stavitelný rám, provedení LS
 � výška MO: 1950 - 2320 mm
 � 3 ks držáků dveří
 � 5 ks koš včetně  úchytů, provedení C

 � rotary full extension with damped run 
FULTERER

 � 1 pc of height adjustable frame, version LS
 � MH: 1950 - 2320 mm,
 � 3 pcs of door holders
 � 5 pcs of baskets including fixtures, version C

O T O Č N á  P O T R AV I N O Vá  S K Ř í Ň  /

/  P S  -  F O O D  C A B I N E T

Otočná potravinová skříň je vylepšený model klasické výsuvné 
potravinové skříně. Nosnou část otočné potravinové skříně 
tvoří speciální plnovýsuv s tlumením od firmy Fulterer, který 
po úplném vysunutí rámu umožní jeho otočení o 90° a tím 
ještě usnadní přístup k uloženým věcem. Koše se do rámu 
upevňují pomocí jednoduchých držáků, které se umisťují do 
otvorů po 30 mm v celé délce rámu. Je možné vybírat z košů 
s pevným nebo drátěným dnem.

The rotary food case is an improved model of classic 
extensible food case. The load-bearing part of the rotary 
food case consists of a special full extension with damped 
run by Fulterer, which - after its full extension - llows turning 
in 90° and so it makes easier the access to stored things. 
The baskets are fixed in the frame by simple holders to be 
placed in holes of 30 mm within the whole frame length. It 
is possible to select baskets with full or wire bottom.

novinka new
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NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ A DRÁTĚNÝ PROGRAM OD ČESKÉHO VÝROBCE

POTRAVINOVá SKŘíŇ 
OTOČNá STŘEDNí

MEDIUM FOOD CABINET
ROTARy

otočný plnovýsuv FULTERER
s tlumeným dojezdem

rotary full extension FULTERER
with damped run

nosnost do 120 kg
balení SET

load capacity up to 120 kg
package SET

drátěná dna wire bottoms
PS.S.OF.300.D Š: min. MO 264 mm PS.S.OF.300.D W: min. MH 264 mm

PS.S.OF.400.D Š: min. MO 364 mm PS.S.OF.400.D W: min. MH 364 mm

PS.S.OF.450.D Š: min. MO 414 mm PS.S.OF.450.D W: min. MH 414 mm

PS.S.OF.600.D Š: min. MO 564 mm PS.S.OF.600.D W: min. MH 564 mm

pevná dna solid bottoms
PS.S.OF.300.P Š: min. MO 264 mm PS.S.OF.300.P W: min. MH 264 mm

PS.S.OF.400.P Š: min. MO 364 mm PS.S.OF.400.P W: min. MH 364 mm

PS.S.OF.450.P Š: min. MO 414 mm PS.S.OF.450.P W: min. MH 414 mm

PS.S.OF.600.P Š: min. MO 564 mm PS.S.OF.600.P W: min. MH 564 mm

Součástí setu je: The set includes:

 � otočný plnovýsuv FULTERER s tlumeným 
dojezdem

 � 1 ks výškově stavitelný rám, provedení LS
 � výška MO: 1380 - 1750 mm
 � 3 ks držáků dveří
 � 4 ks koš včetně  úchytů, provedení C

 � rotary full extension with damped run 
FULTERER

 � 1 pc of height adjustable frame, version LS
 � MH: 1380 - 1750mm
 � 3 pcs of door holders
 � 4 pcs of baskets including fixtures, 
version C

novinka new
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D O P L Ň K y  /  A C C E S S O R I E S

250 - PS.K300
340 - PS.K400
390 - PS.K450
540 - PS.K600
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PS.K.300.D – drátěné dno
PS.K.300.P – pevné dno

PS.K.300.D – wire bottom
PS.K.300.P – solid bottom

Koš vč. úchytů určený k zavěšení do rámu 
výsuvného systému potravinové skříně,  
min. MO - 264 mm.

Basket including clips, designed for 
suspension into a frame of the food cabinet; 
draw-out system. min. MH - 264 mm.

provedení: C design: C

PS.K.400.D – drátěné dno
PS.K.400.P – pevné dno

PS.K.400.D – wire bottom
PS.K.400.P – solid bottom

Koš vč. úchytů určený k zavěšení do rámu 
výsuvného systému potravinové skříně,  
min. MO - 364 mm.

Basket including clips, designed for 
suspension into a frame of the food cabinet 
draw-out system. min. MH - 364 mm.

provedení: C design: C

PS.K.450.D – drátěné dno
PS.K.450.P – pevné dno

PS.K.450.D – wire bottom
PS.K.450.P – solid bottom

Koš vč. úchytů určený k zavěšení do rámu 
výsuvného systému potravinové skříně,  
min. MO - 414 mm.

Basket including clips, designed for 
suspension into a frame of the food cabinet 
draw-out system. min. MH - 414 mm.

provedení: C design: C

PS.K.600.D – drátěné dno
PS.K.600.P – pevné dno 

PS.K.600.D – wire bottom
PS.K.600.P – solid bottom

Koš vč. úchytů určený k zavěšení do rámu 
výsuvného systému potravinové skříně,  
min. MO - 564 mm.

Basket including clips, designed for 
suspension into a frame of the food cabinet 
draw-out system. min. MH - 564 mm.

provedení: C design: C

PS.P.300, PS.P.400, PS.P.450, PS.P.600 

Plastová miska do košů PS.K. Plastic bowl for PS.K. basket

Plastová bílá miska zabraňující propadání 
rozsypaných potravin skrz drátěné koše 
potravinové skříně. Doporučujeme umístit 
alespoň jednu misku do nejspodnějšího 
koše, kde zabrání znečištění spodního 
výsuvu.

White plastic bowl preventing the spilled 
food to fall through the baskets of the 
food cabinet. We recommend placement 
of at least one bowl to the lowest basket to 
prevent pollution of the lower draw-out part.

provedení: C design: C

KOŠ BASKET

PLASTOVá MISKA PLASTIC BOWL
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NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ A DRÁTĚNÝ PROGRAM OD ČESKÉHO VÝROBCE

PSD.KR.400

Set košů do dělené potravinové skříně Set of baskets for split food cabinet

Koš vč. úchytů určený k zavěšení do rámu 
výsuvného systému dělené potravinové 
skříně 1 ks.

Basket including fixtures designed for 
suspension to the frame of the extension 
system of the split food cabinet 1 piece.

min. MO 364 mm min. MH 364 mm

PSD.KR.450

Set košů do dělené potravinové skříně Set of baskets for split food cabinet

Koš vč. úchytů určený k zavěšení do rámu 
výsuvného systému dělené potravinové 
skříně 1 ks.

Basket including fixtures designed for 
suspension to the frame of the extension 
system of the split food cabinet 1 piece.

min. MO 414 mm min. MH 414 mm

D O P L Ň K y  /  A C C E S S O R I E S

PSD.K.400 - 340 mm
PSD.K.450 - 390 mm

PSD.KR.400 - 350 mm
PSD.KR.450 - 400 mm

P O T R AV I N O Vá  S K Ř í Ň  D Ě L E N á  /

/  S P L I T  F O O D  C A B I N E T

Nosná část je tvořena vnitřním rámem, který slouží k uchycení 
a výsuvu vnitřních košů a dveřním rámem, který slouží 
k uchycení košů na dveřích a k vysunutí vnitřního rámu s koši. 
Koše se k rámu připevňují jednoduchými držáky, které se 
umisťují do otvorů v rámu. Systém je určen pro skříně s vnitřní 
hloubkou min. MO 545 mm.

The load-bearing part consists of an inner frame designed 
for fixation and draw-out of inner baskets and the door 
frame that serves fro fixation of baskets on the doors and for 
drawing out the inner frame with baskets. The baskets are 
fixed to the frame by simple holders that are placed to the 
holes in the frame. The system is designed for cupboards with 
minimal internal depth of MO 545 mm.

POTRAVINOVá SKŘíŇ 
DĚLENá STŘEDNí

MEDIUM SPLIT FOOD 
CABINET

nosnost 30 kg
balení SET

load capacity of 30 kg
package SET

PSD.400.RS Š: min. MO 364 mm PSD.400.RS W: min. MO 364 mm
PSD.450.RS Š: min. MO 414 mm PSD.450.RS W: min. MH 414 mm

POTRAVINOVá SKŘíŇ 
DĚLENá VySOKá

HIGH SPLIT FOOD CABINET

nosnost 30 kg
balení SET

load capacity of 30 kg
package SET

PSD.400.RV Š: min. MO 364 mm PSD.400.RV W: min. MO 364 mm
PSD.450.RV Š: min. MO 414 mm PSD.450.RV W: min. MH 414 mm

Součástí setu je: The set includes:

 � horní a spodní kuličkový výsuv
 � 1 ks výškově stavitelný rám 
1180 – 1550 mm, MO 1260 – 1630 mm

 � provedení LS
 � 4 + 4 ks koš včetně úchytů, provedení C

 � upper and lower roll draw-out part 
 � 1 pc of height adjustable frame 
1180 – 1550 mm, MO 1260 – 1630 mm

 � version LS
 � 4 + 4 pcs of baskets including fixtures, 
version C

Součástí setu je: The set includes:

 � horní a spodní kuličkový výsuv
 � 1 ks výškově stavitelný rám 
1750 – 2120 mm, MO 1830 – 2200 mm

 � provedení LS
 � 5 + 5 ks koš včetně úchytů, provedení C

 � upper and lower roll draw-out part 
 � 1 pc of height adjustable frame 
1750 – 2120 mm, MO 1830 – 2200 mm

 � version LS
 � 5 + 5 pcs of baskets including fixtures, 
version C
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Součástí setu je: The set includes:

 � rám s výsuvy SCHOCK METALL s tlumením 
provedení LS

 � držák dveří 2 ks
 � koš 2 ks s držáky, provedení C
 � výška min. MO 620 mm

 � front side draw-out part SCHOCK METALL with 
damped run, Design: LS

 � door holder, 2 pieces
 � basket 2 pieces, Design: C
 � H: min. MH 620 mm

ČELNí VýSUV BOČNí
- ŠIKMÉ PROVEDENí

FRONT SIDE DRAW-OUT PART
- SLOPING DESIGN

plnovýsuv SCHOCK METALL
s tlumenÍm

full extension SCHOCK METALL    
with damping

montáž na levou stranu korpusu, zkosená 
strana je vpravo
balení SET

assemblage to the left part of the body
package SET

levé provedení left desing

CVB.45L.SM.300.D Š: min. MO 264 mm CVB.45L.SM.300.D W: min. MH 264 mm

CVB.50L.SM.300.D Š: min. MO 264 mm CVB.50L.SM.300.D W: min. MH 264 mm

CVB.55L.SM.300.D Š: min. MO 264 mm CVB.55L.SM.300.D W: min. MH 264 mm 

montáž na pravou stranu korpusu, zkosená 
strana je vlevo 
pravé provedení

assemblage to the right part of the body

right desing

CVB.45P.SM.300.D Š: min. MO 264 mm CVB.45P.SM.300.D W: min. MH 264 mm

CVB.50P.SM.300.D Š: min. MO 264 mm CVB.50P.SM.300.D W: min. MH 264 mm

CVB.55P.SM.300.D Š: min. MO 264 mm CVB.55P.SM.300.D W: min. MH 264 mm 

Č E L N í  V ý S U V  B O Č N í  /  F R O N T  S I D E 
D R A W - O U T  PA R T

Výsuvný systém je určen pro montáž do spodních 
skříní s vnitřní hloubkou min. MO 520 mm. Nosná 
část je tvořena rámem s výsuvy SCHOCK METALL 
s tlumením. Provedení LS. Nosnost 10 kg. Vylepšená 
konstrukce , kdy jeden výsuv je upevněn na bok 
a druhý na spodek korpusu zvyšují boční stabilitu 
celého systému. Je možné objednat rám k upevnění 
na levou nebo pravou stranu korpusu. Pro přichycení 
čelních dveří je určen držák dveří. Koše pro CVB 
se vyrábí s drátěným nebo pevným dnem v provedení 
chrom.

The extension system is designed for assemblage to to 
lower cases with min.internl depth of MO 520 mm. 
The load-bearing part consists of the frame with 
extensions  SCHOCK METALL with dmping. Design 
LS. Load capacity 10 kg. Improved structure, one 
extension is fixed to the side, while the other is fixed 
to the bottom of the body, which increases lateral 
stability of the whole system. It is possible to order a 
frame for fixation to the left or right part of the body. 
The door holder is designed for front door fixation. 
The baskets for CVB are manufactured with wire or 
full bottom, in chrome design.

Součástí setu je: The set includes:

 � rám s výsuvy SCHOCK METALL s tlumením 
provedení LS

 � držák dveří 2 ks
 � koš 2 ks s držáky, provedení C
 � výška min. MO 620 mm

 � front side draw-out part SCHOCK METALL with 
damped run, Design: LS

 � door holder, 2 pieces
 � basket 2 pieces, Design: C
 � H: min. MH 620 mm

ČELNí VýSUV BOČNí FRONT SIDE DRAW-OUT PART

plnovýsuv SCHOCK METALL
s tlumením

full extension SCHOCK METALL    
with damped run

balení SET
montáž na levou stranu korpusu

package SET
assemblage to the left part of the body

drátěná dna wire bottoms

CVB.90L.SM.150.D Š: min. MO 114 mm CVB.90L.SM.150.D W: min. MH 114 mm

CVB.90L.SM.200.D Š: min. MO 164 mm CVB.90L.SM.200.D W: min. MH 164 mm

CVB.90L.SM.250.D Š: min. MO 214 mm CVB.90L.SM.250.D W: min. MH 214 mm

CVB.90L.SM.300.D Š: min. MO 264 mm CVB.90L.SM.300.D W: min. MH 264 mm

CVB.90L.SM.400.D Š: min. MO 364 mm CVB.90L.SM.400.D W: min. MH 364 mm

pevná dna solid bottoms

CVB.90L.SM.150.P Š: min. MO 114 mm CVB.90L.SM.150.P W: min. MH 114 mm

CVB.90L.SM.200.P Š: min. MO 164 mm CVB.90L.SM.200.P W: min. MH 164 mm

CVB.90L.SM.250.P Š: min. MO 214 mm CVB.90L.SM.250.P W: min. MH 214 mm

CVB.90L.SM.300.P Š: min. MO 264 mm CVB.90L.SM.300.P W: min. MH 264 mm

CVB.90L.SM.400.P Š: min. MO 364 mm CVB.90L.SM.400.P W: min. MH 364 mm

montáž na pravou stranu korpusu assemblage to the right part of the body

drátěná dna wire bottoms

CVB.90P.SM.150.D Š: min. MO 114 mm CVB.90P.SM.150.D W: min. MH 114 mm

CVB.90P.SM.200.D Š: min. MO 164 mm CVB.90P.SM.200.D W: min. MH 164 mm

CVB.90P.SM.250.D Š: min. MO 214 mm CVB.90P.SM.250.D W: min. MH 214 mm

CVB.90P.SM.300.D Š: min. MO 264 mm CVB.90P.SM.300.D W: min. MH 264 mm

CVB.90P.SM.400.D Š: min. MO 364 mm CVB.90P.SM.400.D W: min. MH 364 mm

pevná dna solid bottoms

CVB.90P.SM.150.P Š: min. MO 114 mm CVB.90P.SM.150.P W: min. MH 114 mm

CVB.90P.SM.200.P Š: min. MO 164 mm CVB.90P.SM.200.P W: min. MH 164 mm

CVB.90P.SM.250.P Š: min. MO 214 mm CVB.90P.SM.250.P W: min. MH 214 mm

CVB.90P.SM.300.P Š: min. MO 264 mm CVB.90P.SM.300.P W: min. MH 264 mm

CVB.90P.SM.400.P Š: min. MO 364 mm CVB.90P.SM.400.P W: min. MH 364 mm

L P

levé provedení - L pravé provedení - P

novinka

novinka

new

new
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CVB.KL45.300 - Koš levý 45° CVB.KL45.300 - Left basket 45°

CVB.KL50.300 - Koš levý 50° CVB.KL50.300 - Leftt basket 50°

CVB.KL55.300 - Koš levý 55° CVB.KL55.300 - Left basket 55°

Koš pravý je určen pro skříně s vnější šířkou 
300 mm

Right basket is designed for cupboards with 
external width of 300 mm

rozměry
Š: 220 mm

dimensions
W: 220 mm

H: 450 mm D: 450 mm
V: 100 mm H: 100 mm

MO min. 264 mm MH min. 264 mm

  

450

45°- CVB.KP45.300
50°- CVB.KP50.300
55°- CVB.KP55.300100

2
2

0

CVB.KP45.300 - Koš pravý 45° CVB.KP45.300 - Right basket 45°

CVB.KP50.300 - Koš pravý 50° CVB.KP50.300 - Right basket 50°

CVB.KP55.300 - Koš pravý 55° CVB.KP55.300 - Right basket 55°

Koš pravý je určen pro skříně s vnější šířkou 
300 mm

Right basket is designed for cupboards with 
external width of 300 mm

rozměry
Š: 220 mm

dimensions
W: 220 mm

H: 450 mm D: 450 mm
V: 100 mm H: 100 mm

MO min. 264 mm MH min. 264 mm

CVBM.KP45.300; CVBM.KP50.300; CVBM.KP55.300
CVBM.KL45.300; CVBM.KL50.300; CVBM.KL55.300

Plastová miska do košů Plastic bowl for baskets

Plastová bílá miska zabraňující propadání 
rozsypaných potravin skrz koše.

White plastic bowl preventing loos food 
products to fall through the baskets.

PLASTOVá MISKA PLASTIC BOWL

D O P L Ň K y  /  A C C E S S O R I E S

KOŠ BASKET

CVB.K90.250.D - drátěné dno CVB.K90.250.D - wire bottom
CVB.K90.250.P - pevné dno CVB.K90.250.P - solid bottom

Koš 90° je určen pro skříně s vnější šířkou 
250 mm.

Basket 90° is designed for cupboards 
with external width of 250 mm.

rozměry:
Š: 170 mm

dimensions:
W: 170 mm

H: 500 mm D: 500 mm
V: 100 mm H: 100 mm

MO: min. 214 mm MH: min. 214 mm

CVB.K90.150.D - drátěné dno CVB.K90.150.D - wire bottom
CVB.K90.150.P - pevné dno CVB.K90.150.P - solid bottom

Koš 90° je určen pro skříně s vnější šířkou 
150 mm.

Basket 90° is designed for cupboards 
with external width of 150 mm.

rozměry:
Š: 85 mm

dimensions:
W: 85 mm

H: 500 mm D: 500 mm
V: 100 mm H: 100 mm

MO: min. 114 mm MH: min. 114 mm

CVB.K90.200.D - drátěné dno CVB.K90.200.D - wire bottom
CVB.K90.200.P - pevné dno CVB.K90.200.P - solid bottom

Koš 90° je určen pro skříně s vnější šířkou 
200 mm.

Basket 90° is designed for cupboards 
with external width of 200 mm.

rozměry:
Š: 120 mm

dimensions:
W: 120 mm

H: 500 mm D: 500 mm
V: 100 mm H: 100 mm

MO: min. 164 mm MH: min. 164 mm

CVB.K90.300.D - drátěné dno CVB.K90.300.D - wire bottom
CVB.K90.300.P - pevné dno CVB.K90.300.P - solid bottom

Koš 90° je určen pro skříně s vnější šířkou 
300 mm.

Basket 90° is designed for cupboards with 
external width of 300 mm.

rozměry:
Š: 220 mm

dimensions:
W: 220 mm

H: 500 mm D: 500 mm
V: 100 mm H: 100 mm

MO: min. 264 mm MH: min. 264 mm

  85 - CVB.K90.150

120 - CVB.K90.200

170 - CVB.K90.250

220 - CVB.K90.300

320 - CVB.K90.400

500 100 

  85 - CVB.K90.150

120 - CVB.K90.200

170 - CVB.K90.250

220 - CVB.K90.300

320 - CVB.K90.400

500 100 

CVB.K90.400.D - drátěné dno CVB.K90.400.D - wire bottom
CVB.K90.400.P - pevné dno CVB.K90.400.P - solid bottom

Koš 90° je určen pro skříně s vnější šířkou 
400 mm.

Basket 90° is designed for cupboards with 
external width of 400 mm.

rozměry:
Š: 320 mm

dimensions:
W: 320 mm

H: 500 mm D: 500 mm
V: 100 mm H: 100 mm

MO: min. 364 mm MH: min. 364 mm

CVBM.K90.150; CVBM.K90.200; CVBM.K90.250; CVBM.K90.300; CVBM.K90.400

Plastová miska do košů Plastic bowl for baskets

Plastová bílá miska zabraňující propadání 
rozsypaných potravin skrz koše.

White plastic bowl preventing loos food 
products to fall through the baskets.
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511
CVK.40 0 - 326mm
CVK.45 0 - 376mm
CVK.60 0 - 526mm
CVK.90 0 - 826mm

V ý S U V N É  K O Š E / 

/  E X T E N S I O N  B A S K E T S

Výsuvné koše jsou určeny pro montáž 
do spodních skříní s vnitřní hloubkou 
min. MO 520 mm. Nosná část koše je 
tvořena plnovýsuvy BLUM s tlumeným 
dojezdem. Výsuvy nejsou součástí koše 
a je nutné je objednávat samostatně.  
Konstrukce systému počítá s možností 
různé tloušťky materiálů, ze kterých je 
skříňka vyrobena (16 nebo 18 mm).
Koše jsou dodávány jako VK - pro 
samostatné použití ve skříních s dveřmi, 
nebo CVK - s možností připevnění dveří 
přímo na koš. Použití dvou až tří košů CVK 
nad sebou umožňuje vytvořit zásuvkový 
systém, který je charakteristický pro 
moderní kuchyně.

The extension baskets are designed for 
assemblage to lower cupboards with 
internal depth min. MH 520 mm. The load-
carrying part consists of full extension 
elements BLUM with dampened range. 
The extensions are not a part of the 
basket and they must be ordered 
separately. The system construction 
supposes variable thicknesses of materials 
which is the cupboard made of (16 or 18 
mm).
The baskets are supplied in VK versions – for 
independent use in cupboards with doors 
or in CVK version – with possibility of  oor 
fixation directly to the basket. Use of two 
or three CVK baskets one above each other 
allows creation of a drawing system which 
is typical for up-to-date kitchen.

ČELNí VýSUVNÉ KOŠE FRONT DRAW-OUT BASKETS

Koše pro připevnění dvířek pomocí stavitelného držáku. Baskets for door fixation using an adjustable holder.

nosnost do 20 kg load capacity of 20 kg

drátěná dna wire bottom
CVK.400.D Š: 308 mm H: 500 mm V: 100 mm CVK.400.D W: 308 mm D: 500 mm H: 100 mm

CVK.450.D Š: 358 mm H: 500 mm V: 100 mm CVK.450.D W: 358 mm D: 500 mm H: 100 mm

CVK.600.D Š: 508 mm H: 500 mm V: 100 mm CVK.600.D W: 508 mm D: 500 mm H: 100 mm

CVK.900.D Š: 808 mm H: 500 mm V: 100 mm CVK.900.D W: 808 mm D: 500 mm H: 100 mm

pevná dna solid bottom
CVK.400.P Š: 308 mm H: 500 mm V: 100 mm CVK.400.P W: 308 mm D: 500 mm H: 100 mm

CVK.450.P Š: 358 mm H: 500 mm V: 100 mm CVK.450.P W: 358 mm D: 500 mm H: 100 mm

CVK.600.P Š: 508 mm H: 500 mm V: 100 mm CVK.600.P W: 508 mm D: 500 mm H: 100 mm

CVK.900.P Š: 808 mm H: 500 mm V: 100 mm CVK.900.P W 808 mm D: 500 mm H: 100 mm

provedení: C design: C, S

balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc

VýSUVNÉ KOŠE DRAW-OUT BASKETS

Koše pro použití ve skříňkách společně s koši CVK nebo 
samostatně ve skříních s dveřmi.

Baskets to be used in cupboards together with CVK 
baskets or independently in cupboards with doors.

nosnost do 20 kg load capacity of 20 kg

drátěná dna wire bottom

VK.400.D Š: 308 mm H: 500 mm V: 100 mm VK.400.D W: 308 mm D: 500 mm H: 100 mm

VK.450.D Š: 358 mm H: 500 mm V: 100 mm VK.450.D W: 358 mm D: 500 mm H: 100 mm

VK.600.D Š: 508 mm H: 500 mm V: 100 mm VK.600.D W: 508 mm D: 500 mm H: 100 mm

VK.900.D Š: 808 mm H: 500 mm V: 100 mm VK.900.D W: 808 mm D: 500 mm H: 100 mm

pevná dna solid bottom

VK.400.P Š: 308 mm H: 500 mm V: 100 mm VK.400.P W: 308 mm D: 500 mm H: 100 mm

VK.450.P Š: 358 mm H: 500 mm V: 100 mm VK.450.P W: 358 mm D: 500 mm H: 100 mm

VK.600.P Š: 508 mm H: 500 mm V: 100 mm VK.600.P W: 508 mm D: 500 mm H: 100 mm

VK.900.P Š: 808 mm H: 500 mm V: 100 mm VK.900.P W 808 mm D: 500 mm H: 100 mm

provedení: C design: C, S

balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc

VK.BLUM

Výsuvy k CVK a VK s tlumeným dojezdem.
Extensions for CVK and VK with dampenet 
range.

Výsuvy BLUM Tandem plus (566H5000B) Extensions BLUM Tandem plus (566H5000B)

balení obsahuje: 1 pár package contents: 1 pair
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NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ A DRÁTĚNÝ PROGRAM OD ČESKÉHO VÝROBCE

C A R G O  M I N I

Výsuvné trojkoše nebo dvojkoše pro montáž na dno spodních 
skříněk s vnitřní hloubkou minimálního MO 490 mm. 
Komponenty sestavy tvoří rám s výsuvy Blum s tlumeným 
dojezdem, ke kterému jsou koše přichyceny za pomoci 
šroubků s podložkami. Dveřní kování umožňuje nastavení 
dvířek ve všech směrech.

The extension triple or double baskets for assemblage to the 
bottom of lower cases with minimal depth of assemblage 
hole MH 490 mm. The set components make the frame with 
Blum extensions with dampened run – tha baskets are fixed 
by screws with mats. The door fittings allow door settings in 
all directions. 

CARGO MINI 200.D
CARGO MINI 200.T

Set je určen pro korpusy s vnější šířkou 
200  mm.

The set is designed for bodies with external 
width of 200 mm.

rozměry:
Š: 142 mm

dimensions:
W: 142 mm

H: 475 mm D: 475 mm
V: 553 mm H: 553 mm

CARGO MINI 250.D
CARGO MINI 250.T

Set je určen pro korpusy s vnější šířkou 
250  mm.

The set is designed for bodies with external 
width of 250 mm.

rozměry:
Š: 192 mm

dimensions:
W: 192 mm

H: 475 mm D: 475 mm
V: 553 mm H: 553 mm

CARGO MINI 400.D
CARGO MINI 400.T

Set je určen pro korpusy s vnější šířkou 
400  mm.

The set is designed for bodies with external 
width of 400 mm.

rozměry:
Š: 342 mm

dimensions:
W: 342 mm

H: 475 mm D: 475 mm
V: 553 mm H: 553 mm

CARGO MINI 300.D
CARGO MINI 300.T

Set je určen pro korpusy s vnější šířkou 
300  mm.

The set is designed for bodies with external 
width of 300 mm.

rozměry:
Š: 242 mm

dimensions:
W: 242 mm

H: 475 mm D: 475 mm
V: 553 mm H: 553 mm

Balení set obsahuje: The set contains:

 � rám s výsuvy BLUM s tlumením a držáky 
dvířek, provedení LS

 � trojkoš – T nebo dvojkoš - D, provedení 
chrom

 � montážní materiál
 � nosnost 25 kg
 � V: min. MO 590 mm

 � frame with extensions BLUM with 
dampening and door holders, LS design

 � triple basket T or double basket D, chrome 
design

 � assemblage material
 � load capacity 25 kg
 � H: min. MH 590 mm
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O T O Č N É  K O Š E  D O  R O H O V ý C H  S K Ř í N Ě K  /

/  R E V O LV I N G  B A S K E T S  F O R  T H E  C O R N E R 
C U P B O A R D

Koše jsou určeny k montáži do rohových skříní. Komponenty 
sestavy tvoří sloupek s horním a spodním kotevním dílem, 
na který je možno umístit jeden nebo dva otočné koše. 
Nosnost celé sestavy je až 50 kg.
Koše a středové osy se objednávají jednotlivě.

The basket is designed for assemblage into corner cupboards. 
The components of the set consist of a column with upper 
and lower anchoring part, to which one or two revolving 
baskets may be fastened. The carrying capacity of the whole 
set is up to 50 kg.
Baskets and central axes are ordered individually.

OKV 

Otočný koš výsečový Sectoral revolving basket

Třičtvrtinový kruhový koš Ø 740 mm. Koš je 
dodáván včetně ložiska s aretací a objímky 
k upevnění koše na středovou osu.

Three-quarter round basket Ø 740 mm. 
The basket is supplied including the bearing 
with arrest and sleeve for the basket fixation 
to the central axis.

V: 100 mm H: 100 mm
provedení: C design: C
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc
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SSO.1 - Minim. délka 620 mm - Max. roztažení 700 mm
SSO.2 - Minim. délka 820 mm - Max. roztažení 900 mm
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OKV.1

Otočný koš bez výsečový bez aretace
Sectoral revolving basket without 
catch

Třičtvrtinový kruhový koš Ø 740 mm. Koš je 
dodáván bez aretace s objímkou k upevnění 
koše na středovou osu.

Three-quarter round basket Ø 740 mm. 
The basket is supplied without catch, with 
a sleeve for the basket fixation to central 
axis.

V: 100 mm H: 100 mm
provedení: C design: C
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc

740
10

0

OKK 

Otočný koš kruhový Round revolving basket

Kruhový koš Ø 740 mm. Koš je dodáván 
včetně ložiska a objímky k upevnění koše 
na středovou osu.

Round basket Ø 740 mm. The basket 
is supplied including the bearing with 
arrest and sleeve for the basket fixation 
to the central axis.

V: 100 mm H: 100 mm
provedení: C design: C
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc

SSO.1 

Stavitelná středová osa krátká Adjustable central axis - short

Sloupek pro otočné koše Ø 25 mm s horním 
a spodním kotevním dílem.

A column for revolving baskets Ø 25 mm 
with lower and upper anchoring part.

V: 620 - 700 mm H: 620 - 700 mm
provedení: C design: C
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc

SSO.2 

Stavitelná středová osa dlouhá Adjustable central axis - long

Sloupek pro otočné koše Ø 25 mm s horním 
a spodním kotevním dílem 

A column for revolving baskets Ø 25 mm 
with lower and upper anchoring part 

V: 820 - 900 mm H: 820 - 900 mm
provedení: C design: C
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc
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NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ A DRÁTĚNÝ PROGRAM OD ČESKÉHO VÝROBCE

V ý K L O P N É  K O Š E  /  T I LT I N G  B A S K E T S

Výklopný koš je určen pro montáž do rohových skříněk. 
Nosnost koše je 15 kg.

Tilting baskets are designed for assemblage into corner 
cupboards. Maximal load of the basket is 15 kg.

P O L I C E  D O  S K Ř í N Ě  /

/  S H E LV E S  I N T O  C U P B O A R D S

Police jsou určeny do skříně s min. hloubkou 300 mm 
až do šířky 1200 mm. Police tvoří moderní doplněk skříně. 
Montáž pomocí držáků, které jsou připraveny pro tloušťku 
stěny korpusu 16 a 18 mm (součástí balení).

The shelves are designed for cupboards with minimal depth 
of 300 mm and maximal width of 1200 mm. The shelves are 
a state-of-art accessory with possible suspension of other 
suspension elements. The shelf is assembled using catchers 
prepared for the corpus thickness of 16 and 18 mm included 
in the set.

690

83
35

9

VK.P

Výklopný koš do rohové skříně Tilting basket for corner cupboard

Polokruhový výklopný koš Ø 683 mm.
Závěs je součástí výrobku.

Semi-circular tilting basket Ø 683 mm. 
The product package includes the hinges.

provedení: C design: C
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc

PDS.PL 

Plastový držák police Plastic holder of a shelf

provedení: plast design: plasic
balení obsahuje: 4 ks package contents: 4 pc

30
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POLICE DO SKŘÍNĚK SHELVES INTO CUPBOARDS

PDS.450 Š: 412 mm H: 280 mm PDS.450 W: 412 mm D: 280 mm
PDS.600 Š: 562 mm H: 280 mm PDS.600 W: 562 mm D: 280 mm

PDS.900 Š: 862 mm H: 280 mm PDS.900 W: 862 mm D: 280 mm

PDS.1200 Š: 1162 mm H: 280 mm PDS.1200 W: 1162 mm D: 280 mm

provedení: C design: C

balení obsahuje: 1 ks, 1 balení PDS.PL package contents: 1 pc, 1 package PDS.PL
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V ý S U V N É  P O L I C E  /  D R A W - O U T  R A C K

Výsuvná police je určena do prostorů, kde není umístěna 
skříňka. Používá se např. pod varnou desku. Kuličkuvý výsuv 
ACCURIDE a spojovací materiál je součástí výrobku.

The draw-out rack is designed for spaces without cupboards. 
It can be used e.g. below the boiling plate. The draw-out 
element ACCURIDE and connecting material are a part 
of the package.

D R ž á K  N A  U T Ě R K y  /

/  D I S H  T O W E L  H O L D E R ,  E X T E N S I B L E

Na ukládání utěrek v kuchyni. Konstrukce umožňuje montáž 
na pravou i levou stranu korpusu.

For placement of dish towels in your kitchen. The construction 
allows assemblage to right or left side of the body.

450

447

27
2712

1,
8

46

n8

35
53

7

427 - VPVD.450
577 - VPVD.600
877 - VPVD.900

1177 - VPVD.120035537

427 - V
P

V
D

.450
577 - V

P
V

D
.600

877 - V
P

V
D

.900
1177 - V

P
V

D
.1200

VPVD.450

Výsuvná police Draw-out rack

rozměry:
Š: 421 mm

dimensions:
W: 421 mm

H: 537 mm D: 537 mm
V: 35 mm H: 35 mm

MO: 450 mm MH: 450 mm
provedení: C design: C
balení obsahuje:1 ks package contents: 1 pc

VPVD.600

Výsuvná police Draw-out rack

rozměry:
Š: 571 mm

dimensions:
W: 571 mm

H: 537 mm D: 537 mm
V: 35 mm H: 35 mm

MO: 600 mm MH: 600 mm
provedení: C design: C
balení obsahuje:1 ks package contents: 1 pc

VPVD.900

Výsuvná police Draw-out rack

rozměry:
Š: 871 mm

dimensions:
W: 871 mm

H: 537 mm D: 537 mm
V: 35 mm H: 35 mm

MO: 900 mm MH: 900 mm
provedení: C design: C
balení obsahuje:1 ks package contents: 1 pc

VPVD.1200

Výsuvná police Draw-out rack

rozměry:
Š: 1171 mm

dimensions:
W: 1171 mm

H: 537 mm D: 537 mm
V: 35 mm H: 35 mm

MO: 1200 mm MH: 1200 mm
provedení: C design: C
balení obsahuje:1 ks package contents: 1 pc

DUV

Držák na utěrky výsuvný Dish towel holder, extensible

rozměry:
Š: 122 mm

dimensions:
W: 122 mm

H: 455 mm D: 455 mm
V: 46 mm H: 46 mm

MO: min. 136 mm MH: min. 136 mm
provedení: C design: C
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S P E C I á L N í  P O L I C E , 
V E S TAV Ě N É  O D K A PáVA Č E  /

/  S P E C I A L  R A C K S  A N D 
B U I LT- I N  D R A I N A G E  B O A R D S

Výrobek je určen pro ukládání talířů 
a hrnků v kuchyňských skřínkách, buď 
jako speciální police nebo ve spojení 
s nerezovou či plastovou odkapovou 
miskou, jako vestavěný odkapávač.

This product is designed for placement 
of plates and cups in kitchen cases – as 
a classic special shelf or in connection with 
stainless steel or plastic dripping bowl, as 
a built-in drainer.

VOH.H

Vestavěný odkapávač, police na hrnečky horní Upper built-in drainage board for cups

Použití do skříněk kuchyňské linky. Konstrukce 
neumožňuje namontovat jako dno skříňky. Plastové 
bočnice jsou opatřeny drážkou, do které lze zasunout 
nerezovou nebo plastovou misku k zachycení okapané 
vody. 

The drainage board is placed into kitchen cupboards. 
The construction of the drainer does not allows use as 
the botton of a cupboard. Plastic sides are equipped with 
a groove to which a plastic or stainless steel bowl can be 
inserted to capture the water. 

VOH.H450 Š: 412 mm H: 274 mm V: 41 mm VOH.H450 W: 412 mm D: 274 mm H: 41 mm
VOH.H600 Š: 562 mm H: 274 mm V: 41 mm VOH.H600 W: 562 mm D: 274 mm H: 41 mm

VOH.H900 Š: 862 mm H: 274 mm V: 41 mm VOH.H900 W: 862 mm D: 274 mm H: 46 mm

provedení: kombinace C, plast design: combination of C, plastic

VOT.H

Vestavěný odkapávač, police na talíře horní Upper built-in drainage board for plates

Použití do skříněk kuchyňské linky. Konstrukce 
neumožňuje namontovat jako dno skříňky. Plastové 
bočnice jsou opatřeny drážkou, do které lze zasunout 
nerezovou nebo plastovou misku k zachycení okapané 
vody.

The drainage board is placed into kitchen cupboards. 
The construction of the drainer does not allow use as the 
bottom of a cupboard. It can be placed above any of the 
lower drainers. Plastic sides are equipped with a groove to 
which a plastic or stainless steel bowl can be inserted to 
capture the water.

VOT.H450 - pro 18 ks talířů VOT.H450 - for 18 pieces of plates
Š: 412 mm H: 274 mm V: 93,5 mm W: 412 mm D: 274 mm H: 93,5 mm
VOT.H600 - pro 25 ks talířů VOT.H600 - for 25 pieces of plates
Š: 562 mm H: 274 mm V: 93,5 mm W: 562 mm D: 274 mm H: 93,5 mm

VOT.H900 - pro 40 ks talířů VOT.H900 - for 40 pieces of plates
Š: 862 mm H: 274 mm V: 93,5 mm W: 862 mm D: 274 mm H: 93,5 mm

provedení: kombinace C, plast design: combination of C, plastic

VOT.D

Vestavěný odkapávač, speciální police na talíře 
dolní

Lower built-in drainage board for plates

Použití do skříněk kuchyňské linky. Konstrukce umožňuje 
použítí i jako dno skříňky. Plastové bočnice jsou opatřeny 
drážkou, do které lze zasunout nerezovou nebo plastovou 
misku k zachycení okapané vody.

The drainage board is placed into kitchen cupboards. 
The construction of the drainer allows use as the bottom 
of a cupboard. Plastic sides are equipped with a groove to 
which a plastic or stainless steel bowl can be inserted to 
capture the water. 

VOT.D450 - pro 18 ks talířů VOT.D450 - for 18 pieces of plates
Š: 412 mm H: 263 mm V: 87 mm W: 412 mm D: 263 mm H: 87 mm
VOT.D600 - pro 25 ks talířů VOT.D600 - for 25 pieces of plates
Š: 562 mm H: 263 mm V: 87 mm W: 562 mm D: 263 mm H: 87 mm

VOT.D900 - pro 40 ks talířů VOT.D900 - for 40 pieces of plates
Š: 862 mm H: 263 mm V: 87 mm W: 862 mm D: 263 mm H: 87 mm

provedení: kombinace C, plast, Al design: combination of C, plastic, Al
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MN.450, MN.600, MN.900 

Miska nerezová Stainless steel bowl

Miska nerezová do vestavěných odkapávačů. Stainless steel bowl for built-in drainage 
boards.

provedení: nerez design: stainless steel
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc

MP.450, MP.600, MP.900 

Miska plastová White plastic bowl

Miska plastová do vestavěných odkapávačů. White plastic bowl for built-in drainage 
boards.

provedení: plast design: plastic
balení obsahuje: 1 ks package contents: 1 pc

D O P L Ň K y  /  A C C E S S O R I E S

MISKA BOWL

VOH.D

Vestavěný odkapávač, police na hrnečky dolní Lower built-in drainage board for cups

Použití do skříněk kuchyňské linky. Konstrukce umožňuje 
namontovat i jako dno skříňky. Plastové bočnice jsou 
opatřeny drážkou, do které lze zasunout nerezovou 
nebo plastovou misku k zachycení okapané vody.

The drainage board is placed into kitchen cupboards. 
The construction of the drainer allows use as the bottom 
of a cupboard. Plastic sides are equipped with a groove 
to which a plastic or stainless steel bowl can be inserted 
to capture the water. 

VOH.D450 Š: 412 mm H: 263 mm V: 46 mm VOH.D450 W: 412 mm D: 263 mm H: 46 mm
VOH.D600 Š: 562 mm H: 263 mm V: 46 mm VOH.D600 W: 562 mm D: 263 mm H: 46 mm

VOH.D900 Š: 862 mm H: 263 mm V: 46 mm VOH.D900 W: 862 mm D: 263 mm H: 46 mm

provedení: kombinace C, plast, Al design: combination of C, plastic, Al

R O H O V É  V ý S U V N É  K O Š E  /

C O R N E R  E X T E N S I O N  B A S K E T S

Rohové výsuvné koše patří do skupiny drátěných systémů, 
které umožňují plnohodnotně využívat tzv. „slepé rohy“ 
v rozích kuchyňských sestav s půdorysem do L nebo do U. 
Systém je tvořen dvěma navzájem pohyblivými rámy a čtyřmi 
koši. Dva koše vyjíždí společně při otevření dvířek ze skříně  
a vnitřní koše se současně posouvají na pozici před otevřená 
dvířka. Rámy jsou v provedení LS a koše v provedení C. Systém 
je určen pro korpusy s minimální hloubkou 500 mm a šířkou 
čelního otvoru 400 až 500 mm. Šířka korpusu může být od 
860 do 980 mm. Minimální výška 550 mm.

The corner extension baskets belong to the group of wire 
systems allowing full use of so called „blind corners“ in 
the corners of kitchen sets with L- or U-shape. The system 
consists of two mutually movable frames and four baskets. 
Two baskets move out of the case when the door is open 
and simultaneously, the inner baskets move to the position 
in front of the open door. The frames are of LS design, the 
baskets of C design. The sysetem is designed for corps with 
minimal depth of 500 mm and front hole width 400 up to 
500 mm. The corp width may be from  860 to 980 mm.

RVK.P-C

pravé provedení, při pohledu na dvířka je 
výsuvný rám vpravo

right version, when watching the door - the 
extenion frame is on the right

1 ks výsuvný rám s výsuvy Schock Mettal
1 ks posuvný zadní rám
2 ks zadní koše
2 ks boční koše
provedení: rámy - LS, koše - C
package contents: 1 pair

1 pc extension frame with extensions Schock 
Mettal
1 pc movable rare frame
2 pcs rare baskets
2 pcs side baskets
design: frames - LS, baskets - C

RVK.L-C

levé provedení, při pohledu na dvířka je 
výsuvný rám vlevo

left version, when watching the door - the 
extenion frame is on the left

1 ks výsuvný rám s výsuvy Schock Mettal
1 ks posuvný zadní rám
2 ks zadní koše
2 ks boční koše
provedení: rámy - LS, koše - C

1 pc extension frame with extensions Schock 
Mettal
1 pc movable rare frame
2 pcs rare baskets
2 pcs side baskets
design: frames - LS, baskets - C

novinka
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P O T R AV I N O Vá  S K Ř í Ň  V ý S U V N á  / 
E X T E N S I O N  F O O D  C A S E S

Potravinové skříně výsuvné v řadě EKO mají nepatrně 
pozměněnou konstrukci oproti řadě Mivokor, ale povrchová 
úprava všech komponent je moderní stříbrnou barvou, 
která snižuje celkovou cenu výrobku, ale zachovává vysokou 
užitnou hodnotu. Nosnou část systému tvoří plnovýsuvy 
s  tlumením od firem Fulterer nabo Schock Metall a výškově 
stavitelný rám. Do něj se pomocí speciálních jednoduchých 
držáků upevňují drátěné koše. Systém je určen pro skříně 
s minimální vnitřní hloubkou MO 520 mm a vyrábí se ve 
dvou výškových variantách pro korpusy šíře 300 a 400 mm.

The extension food cases of the EKO line have a slightly 
changed construction compared to the Mivokor line, but the 
surface treatment of all the components is made of modern 
ilver pint, reducing the total product price while preserving 
its high utility vlue. The main prt of the system consists of 
will extension elements with damping elements by Fulterer 
or Schock Metall and height-adjustable frame. Wire baskets 
are fixed there using special simple holders. The system is 
designed for cases with minimal internal depth of MO 520 
mm and it is mnufactured in two height varints for corps of 
the width 300 and 400 mm.

POTRAVINOVá SKŘíŇ 
VýSOKá

HIGH FOOD CABINET

plnovýsuv  FULTERER
s tlumeným dojezdem

full extension  FULTERER
with damped run

nosnost do 100 kg
balení SET

load capacity up to 100 kg
package SET

PS.V.F.300.D-LS Eko PS.V.F.300.D-LS Eko 

PS.V.F.400.D-LS Eko PS.V.F.400.D-LS Eko

POTRAVINOVá SKŘíŇ 
STŘEDNí

MEDIUM FOOD CABINET

plnovýsuv FULTERER
s tlumeným dojezdem

full extension FULTERER
with damped run

nosnost do 100 kg
balení SET

load capacity up to 100 kg
package SET

PS.S.F.300.D-LS Eko PS.S.F.300.D-LS Eko

PS.S.F.400.D-LS Eko PS.S.F.400.D-LS Eko

plnovýsuv SCHOCK METALL
s tlumeným dojezdem

full extension SCHOCK METALL
with damped run

nosnost do 100 kg
balení SET

load capacity up to 100 kg
package SET

PS.V.SM.300.D-LS Eko PS.V.SM.300.D-LS Eko

PS.V.SM.400.D-LS Eko PS.V.SM.400.D-LS Eko

plnovýsuv SCHOCK METALL
s tlumeným dojezdem

full extension SCHOCK METALL
with damped run

nosnost do 100 kg
balení SET

load capacity up to 100 kg
package SET

PS.S.SM.300.D-LS Eko PS.S.SM.300.D-LS Eko

PS.S.SM.400.D-LS Eko PS.S.SM.400.D-LS Eko

Součástí setu je: The set includes:

 � plnovýsuvy s tlumením SCHOCK METALL 
nebo FULTERER

 � 1 ks výškově stavitelný rám, provedení LS
 � výška MO: Schock Metall 1830 – 2200 
mm, Fulterer 1850 - 2220 mm

 � 3 ks držáků dveří
 � 5 ks koš včetně úchytů, provedení LS

 � full extension with damped run SCHOCK 
METALL or FULTERER

 � 1 pc of height adjustable frame, version LS
 � MH: Schock Metall 1830 – 2200 mm, 
Fulterer 1850 - 2220 mm 

 � 3 pcs of door holders
 � 5 pcs of baskets including fixtures, 
version LS

Součástí setu je: The set includes:

 � plnovýsuvy s tlumením SCHOCK METALL 
nebo FULTERER

 � 1 ks výškově stavitelný rám, provedení LS
 � výška MO: Schock Metall 1260 – 1630 
mm, Fulterer 1280 - 1650 mm

 � 3 ks držáků dveří
 � 4 ks koš včetně úchytů, provedení LS

 � full extension with damped run SCHOCK 
METALL or FULTERER

 � 1 pc of height adjustable frame, version LS
 � MH: Schock Metall 1260 – 1630 mm, 
Fulterer 1280 - 1650 mm 

 � 3 pcs of door holders
 � 4 pcs of baskets including fixtures, 
version LS

novinka / new
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G
C A R G O  E K O N O M I K

Výsuvný trojkoš nebo dvojkoš pro montáž na dno spodních 
skříněk s vnitřní hloubkou minimálního MO 450 mm. 
Komponenty sestavy tvoří rám s kuličkovými výsuvy, 
ke kterému jsou koše přichyceny za pomoci šroubků 
s podložkami. Umožňuje uchycení a nastavení dvířek 
ve všech směrech.

The extension triple or double basket for assemblage to 
the bottom of lower cases with minimal depth of minimal 
MH 490 mm. The set components make the frame with 
ball extensions – the baskets are fixed by screws with mats. 
The door fittings allow door settings in all and any directions.

CARGO EKO 250.D
CARGO EKO 250.T

Set je určen pro korpusy s vnější šířkou 
250  mm.

The set is designed for bodies with external 
width of 250 mm.

rozměry:
Š: 192 mm

dimensions:
W: 192 mm

H: 436 mm D: 436 mm
V: 582 mm H: 582 mm

CARGO EKO 150.D
CARGO EKO 150.T

Set je určen pro korpusy s vnější šířkou 
150  mm.

The set is designed for bodies with external 
width of 150 mm.

rozměry:
Š: 92 mm

dimensions:
W: 92 mm

H: 436 mm D: 436 mm
V: 582 mm H: 582 mm

CARGO EKO 200.D
CARGO EKO 200.T

Set je určen pro korpusy s vnější šířkou 
200  mm.

The set is designed for bodies with external 
width of 200 mm.

rozměry:
Š: 142 mm

dimensions:
W: 142 mm

H: 436 mm D: 436 mm
V: 582 mm H: 582 mm

CARGO EKO 300.D
CARGO EKO 300.T

Set je určen pro korpusy s vnější šířkou 
300  mm.

The set is designed for bodies with external 
width of 300 mm.

rozměry:
Š: 242 mm

dimensions:
W: 242 mm

H: 436 mm D: 436 mm
V: 582 mm H: 582 mm

CARGO EKO 400.D
CARGO EKO 400.T

Set je určen pro korpusy s vnější šířkou 
400  mm.

The set is designed for bodies with external 
width of 400 mm.

rozměry:
Š: 342 mm

dimensions:
W: 342 mm

H: 436 mm D: 436 mm
V: 582 mm H: 582 mm

Balení set obsahuje: The set contains:

 � rám s kuličkovými výsuvy včetně držáků 
dvířek, provedení LS

 � trojkoš – T nebo dvojkoš - D, provedení LS
 � montážní materiál
 � nosnost 25 kg
 � V: min. MO 590 mm

 � frame with ball extensions including door 
holders, LS design

 � triple basket – T, or double basket – D, 
LS design

 � assemblage material
 � load capacity 25 kg
 � H: min. MH 590 mm
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V ý S U V N É  K O Š E  B O Č N í  /  
S I D E  E X T E N S I O N  B A S K E T S

Výsuvné koše boční jsou konstrukční svařenec dvou nebo tří 
košů upevněných na pravý nebo levý bok korpusu pomocí 
kuličkových výsuvů. K uchycení čelních dveří slouží držák 
dveří. Provedení C nebo LS. Systém je určen pro skříně 
s minimální hloubkou 500 mm.

The side extension baskets are a construction weldment of 
two or three baskets fixed to the right or left side of the 
body using ball extensions. The door holder fixes the front 
door. Design: C or LS. The syetem is designed for cases with 
minimal depth of 500 mm.

Č E L N í  V ý S U V  B O Č N í  E K O  /
F R O N T  S I D E  D R A W - O U T  PA R T  E K O

Upravená konstrukce čelního výsuvu bočního a povrchová 
úprava všech komponent moderní stříbrnou barvou s velkou 
odolností proti oděru, umožnilo zařadit i tento velmi oblíbený 
výrobek do cenově výhodnéjší řady výsuvných elementů 
EKONOMIK. Konstrukce je tvořena rámem s výsuvy SCHOCK 
METALL s tlumeným dojezdem na který se pomocí speciálních 
háčků připevňují koše. Systém je určen pro skříně s minimální 
hloubkou 520 mm.

The adjusted construction of the front side extension and 
urface treatment of all the components using a modern silver 
paint with high abrasion resistance allowed inclusion of thi 
highly populr product to the price-favourable line of elements 
EKONOMIK. The construction consists of the frame with 
extensions SCHOCK METALL with dmping. The baskets are 
fixed using special hooks. The system is designed for cases 
with minimal depth of  520 mm.

VýSUVNÉ KOŠE BOČNí SIDE EXTENSION BASKETS

kuličkový plnovýsuv
s tlumeným dojezdem

ball full-extension elementwith 
damped run

nosnost 10 kg
montáž na pravou stranu korpusu

load capacity 10 kg
assemblage to the right part of the body

VDB.150P.T-C Eko Š: min. MO 114 mm VDB.150P.T-C Eko W: min. MH 114 mm

VDB.150P.T-LS Eko Š: min. MO 114 mm VDB.150P.T-LS Eko W: min. MH 114 mm

VDB.300P.T-C Eko Š: min. MO 264 mm VDB.300P.T-C Eko W: min. MH 264 mm

VDB.300P.T-LS Eko Š: min. MO 264 mm VDB.300P.T-LS Eko W: min. MH 264 mm

montáž na levou stranu korpusu assemblage to the left part of the body

VDB.150L.T-C Eko Š: min. MO 114 mm VDB.150L.T-C Eko W: min. MH 114 mm

VDB.150L.T-LS Eko Š: min. MO 114 mm VDB.150L.T-LS Eko W: min. MH 114 mm

VDB.300L.T-C Eko Š: min. MO 264 mm VDB.300L.T-C Eko W: min. MH 264 mm

VDB.300L.T-LS Eko Š: min. MO 264 mm VDB.300L.T-LS Eko W: min. MH 264 mm

ČELNí VýSUV BOČNí EKO FRONT SIDE DRAW-OUT 
PART EKO

plnovýsuv SCHOCK METALL
s tlumením

full extension SCHOCK METALL
with damped run

balení SET
montáž na levou stranu korpusu

package SET
assemblage to the left part of the body

levé provedení left design
CVB.90L.SM.150.D-LS Eko CVB.90L.SM.150.D-LS Eko

CVB.90L.SM.200.D-LS Eko CVB.90L.SM.200.D-LS Eko

CVB.90L.SM.250.D-LS Eko CVB.90L.SM.250.D-LS Eko

CVB.90L.SM.300.D-LS Eko CVB.90L.SM.300.D-LS Eko

montáž na pravou stranu korpusu assemblage to the right part of the body

pravé provedení right design
CVB.90P.SM.150.D-LS Eko CVB.90P.SM.150.D-LS Eko

CVB.90P.SM.200.D-LS Eko CVB.90P.SM.200.D-LS Eko

CVB.90P.SM.250.D-LS Eko CVB.90P.SM.250.D-LS Eko

CVB.90P.SM.300.D-LS Eko CVB.90P.SM.300.D-LS Eko

Součástí setu je: The set includes:

 � svařenec dvojkoš provedení C nebo LS 
 � 1 pár kuličkový plnovýsuv s tlumením
 � 2 ks držák dveří

 � weldment: two baskets, design C or LS
 � 1 pair - ball full-extension, with damping
 � 2 pcs - door holder

Součástí setu je: The set includes:

 � rám s výsuvy SCHOCK METALL s tlumením 
provedení LS

 � držák dveří 2 ks
 � koš 2 ks s držáky, provedení LS
 � výška min. MO 620 mm

 � front side draw-out part SCHOCK METALL 
with damped run, Design: LS

 � door holder, 2 pieces
 � basket 2 pieces, Design: LS
 � H: min. MH 620 mm

G
vnitřní drátěný program / inner wire program
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V ý S U V N É  K O Š E  /  E X T E N S I O N  B A S K E T S

Výsuvné koše v provedení LS jsou určeny pro skříňky s vnitřní 
hloubkou min. MO 490 mm. Koše se do skříněk upevňují 
pomocí výsuvů Hettich, které nejsou součástí balení a musejí 
se objednávat samostatně. Je možné volit variantu s dotahem 
označení VK.HETTICH.D a nebo variantu označenou 
VK.HETTICH.T s tlumením. Konstrukce systému počítá 
s možností různé tloušťky materiálů, ze kterých je skříňka 
vyrobena (16 nebo 18 mm). Koše jsou dodávány pro skříňky 
s plně otvíravými dveřmi.

The extension baskets of LS design are designed for cases 
with inner depth of min. MO 490 mm. the baskets are fixed 
in the cases using the extension elements Hettich, not inluded 
in the package - these have to be ordered separately. It is 
possible to elect the variant VK.HETTICH.D (drawing up) or the 
vriant VK.HETTICH.T with damping. The system construction 
supposes the possibility of vrious thicknesses of materials 
used for the case production (16 or 18 mm). the baskets are 
supplied for cases with fully openable doors.

VÝSUVNÉ KOŠE EXTENSION BASKETS

Koše pro použití ve skříňkách
s plně otvíravými dveřmi

Baskets for use in cases with 
fully openable doors

nosnost do 20 kg loading capacity up to 20 kg

VK.600.D-LS Eko VK.600.D-LS Eko

VK.800.D-LS Eko VK.800.D-LS Eko

VÝSUVNÉ KOŠE POD DŘEZ EXTENSION BASKETS UNDER SINK

Koše pro použítí v dřezových skříňkách 
s plně otvíravými dveřmi

Baskets for use in sink cases with 
fully openable door

nosnost do 20 kg loading capacity up to 20 kg

VK.600.Dřez-LS Eko VK.600.Dřez-LS Eko

VK.800.Dřez-LS Eko VK.800.Dřez-LS Eko

Součástí setu je: The set includes:

 � 1 ks koš
 � 4 ks distanční podložky a montážní 
materiál

 � 1 pc basket
 � 4 pcs spacers and assemblage material

Součástí setu je: The set includes:

 � 1 ks koš
 � 4 ks distanční podložky a montážní 
materiál

 � 1 pc basket
 � 4 pcs spacers and assemblage material

VK.HETTICH.T

Výsuv Hettich Quadro V6 s tlumením extension element Hettich Quadro V6  
with damping

balení obsahuje: 1 pár package contents: 1 pair

VK.HETTICH.D

Výsuv Hettich Quadro V6 s dotahem extension element Hettich Quadro V6  
with drawing up

balení obsahuje: 1 pár package contents: 1 pair

vnitřní drátěný program / inner wire program
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R O H O V É  V ý S U V N É  K O Š E  /  C O R N E R 
E X T E N S I O N  B A S K E T S

Rohové výsuvné koše patří do skupiny drátěných systémů, 
které umožňují plnohodnotně využívat tzv. „slepé rohy“ 
v rozích kuchyňských sestav s půdorysem do L nebo do 
U. Systém je tvořen dvěma navzájem pohyblivými rámy 
a čtyřmi koši. Dva koše vyjíždí společně při otevření dvířek 
ze skříně a vnitřní koše se současně posouvají na pozici před 
otevřená dvířka. Provedení LS. Systém je určen pro korpusy 
s minimální hloubkou 500 mm a šířkou čelního otvoru 400 
až 500 mm. Šířka korpusu může být od 860 do 980 mm. 
Minimální výška 550 mm.

The corner extension baskets belong to the group of wire 
systems allowing full use of so called „blind corners“ in 
the corners of kitchen sets with L- or U-shape. The system 
consists of two mutually movable frames and four baskets. 
Two baskets move out of the case when the door is open 
and simultaneously, the inner baskets move to the position 
in front of the open door. Design: LS. The system is designed 
for corps with minimal depth of 500 mm and front hole 
width 400 up to 500 mm. The corp width may be from 860 
to 980 mm.

V ý K L O P N É  K O Š E  /  T I LT I N G  B A S K E T S

Výklopné koše jsou ze skupiny výrobků, která využívá prostor 
ve skříňkách v tzv. slepých rozích. Maximální možné zatížení 
jednoho koše je cca 7 kg.

The tilting baskets belong to the group of products using 
the space in cases in so called „blind corners“. Maximal 
possible load per one basket, approximately 7 kg.

VK.SET-LS Eko

Balení set obsahuje dva polokruhové 
výklopné koše Ø 683 mm. 

Závěs je součástí výrobku.

The set package contains two semi-circle 
tilting baskets Ø 683 mm.

The suspension is included in the pro-
duct paskage.

 � 2 ks koš provedení LS
 � 2 ks pant na upevnění koše

 � 2 pcs of baskets, design LS
 � 2 pcs of hinges for the basket fixation 

RVK.P-LS Eko

pravé provedení, při pohledu na dvířka je 
výsuvný rám vpravo

right version, when watching the door - the 
extenion frame is on the right

1 ks výsuvný rám s výsuvy Schock Mettal
1 ks posuvný zadní rám
2 ks zadní koše
2 ks boční koše
provedení: LS

1 pc extension frame with extensions Schock 
Mettal
1 pc movable rare frame
2 pcs rare baskets
2 pcs side baskets
design: LS

RVK.L-LS Eko

levé provedení, při pohledu na dvířka je 
výsuvný rám vlevo

left version, when watching the door - the 
extenion frame is on the left

1 ks výsuvný rám s výsuvy Schock Mettal
1 ks posuvný zadní rám
2 ks zadní koše
2 ks boční koše
provedení: LS

1 pc extension frame with extensions Schock 
Mettal
1 pc movable rare frame
2 pcs rare baskets
2 pcs side baskets
design: LS

novinka / new
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KW3,5/5/18
Koš drátěný vysoký 350 Wire basket - high 350

rozměry:
Š: 350 mm

dimensions:
W: 350 mm

H: 500 mm D: 500 mm
V: 185 mm H: 185 mm

MO: 364 - 400 mm MH: 364 - 400 mm
provedení: LB, LS design: LB, LS
balení: 1 ks, SET*, SET.T (výsuvy s tlumením) package: 1 pc, SET*, SET.T

KW3,5/5/8
Koš drátěný nízký 350 Wire basket - low 350

rozměry:
Š: 350 mm

dimensions:
W: 350 mm

H: 500 mm D: 500 mm
V: 85 mm H: 85 mm

MO: 364 - 400 mm MH: 364 - 400 mm
provedení: LB, LS design: LB, LS
balení: 1 ks, SET*, SET.T (výsuvy s tlumením) package: 1 pc, SET*, SET.T

KW4/5/18
Koš drátěný vysoký 400 Wire basket - high 400

rozměry:
Š: 400 mm

dimensions:
W: 400 mm

H: 500 mm D: 500 mm
V: 185 mm H: 185 mm

MO: 406 - 442 mm MH: 406 - 442 mm

koš lze namontovat otočený – Š: 500, H: 400
the basket can be mounted in reversed 
position – W: 500, D: 400

provedení: LB, LS design: LB, LS
balení: 1 ks, SET*, SET.T (výsuvy s tlumením) package: 1 pc, SET*, SET.T

KW4/5/8
Koš drátěný nízký 400 Wire basket - low 400

rozměry:
Š: 400 mm

dimensions:
W: 400 mm

H: 500 mm D: 500 mm
V: 85 mm H: 85 mm

MO: 406 - 442 mm MH: 406 - 442 mm

koš lze namontovat otočený – Š: 500, H: 400
the basket can be mounted in reversed 
position – W: 500, D: 400

provedení: LB, LS design: LB, LS
balení: 1 ks, SET*, SET.T (výsuvy s tlumením) package: 1 pc, SET*, SET.T

KW5/5/8
Koš drátěný nízký 500 Wire basket - low 500

rozměry:
Š: 500 mm

dimensions:
W: 500 mm

H: 500 mm D: 500 mm
V: 85 mm H: 85 mm

MO: 506 - 542 mm MH: 506 - 542 mm
provedení: LB, LS design: LB, LS
balení: 1 ks, SET*, SET.T (výsuvy s tlumením) package: 1 pc, SET*, SET.T

KW5/5/18
Koš drátěný vysoký 500 Wire basket - high 500

rozměry:
Š: 500 mm

dimensions:
W: 500 mm

H: 500 mm D: 500 mm
V: 185 mm H: 185 mm

MO: 506 - 542 mm MH: 506 - 542 mm
provedení: LB, LS design: LB, LS
balení: 1 ks, SET*, SET.T (výsuvy s tlumením) package: 1 pc, SET*, SET.T

KW6/5/18
Koš drátěný vysoký 600 Wire basket - high 600

rozměry:
Š: 600 mm

dimensions:
W: 600 mm

H: 500 mm D: 500 mm
V: 185 mm H: 185 mm

MO: 606 - 642 mm MH: 606 - 642 mm
provedení: LB, LS design: LB, LS
balení: 1 ks, SET*, SET.T (výsuvy s tlumením) package: 1 pc, SET*, SET.T

KW6/5/8
Koš drátěný nízký 600 Wire basket - low 600

rozměry:
Š: 600 mm

dimensions:
W: 600 mm

H: 500 mm D: 500 mm
V: 85 mm H: 85 mm

MO: 606 - 642 mm MH: 606 - 642 mm
provedení: LB, LS design: LB, LS
balení: 1 ks, SET*, SET.T (výsuvy s tlumením) package: 1 pc, SET*, SET.T

KW8/5/18
Koš drátěný vysoký 800 Wire basket - high 800

rozměry:
Š: 800 mm

dimensions:
W: 800 mm

H: 500 mm D: 500 mm
V: 185 mm H: 185 mm

MO: 806 - 842 mm MH: 806 - 842 mm
provedení: LB, LS design: LB, LS
balení: 1 ks, SET*, SET.T (výsuvy s tlumením) package: 1 pc, SET*, SET.T

KW8/5/8
Koš drátěný nízký 800 Wire basket - low 800

rozměry:
Š: 800 mm

dimensions:
W: 800 mm

H: 500 mm D: 500 mm
V: 85 mm H: 85 mm

MO: 806 - 842 mm MH: 806 - 842 mm
provedení: LB, LS design: LB, LS
balení: 1 ks, SET*, SET.T (výsuvy s tlumením) package: 1 pc, SET*, SET.T

Při objednání uveďte, zda požadujete výrobek v provedení SET nebo samostatně.
State in your order whether you require the product in SET or separately.

SET* - Balení SET obsahuje vždy kompletní materiál k montáži výrobku do skříně – klipsy + výsuvy/závěs nebo podpěry.
SET* - The SET package always contains complete material for the product assemblage into the cupboard – clips + extensions / suspension or supports.

Výsuvné provedení košů a polic osazeno rolničkovými výsuvy s tlumením.  
Objednací kód: SET.T (př. KW5/5/18SET.T-LB)

novinka
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53Při objednání uveďte, zda požadujete výrobek v provedení SET nebo samostatně.
State in your order whether you require the product in SET or separately.

SET* - Balení SET obsahuje vždy kompletní materiál k montáži výrobku do skříně – klipsy + výsuvy/závěs nebo podpěry.
SET* - The SET package always contains complete material for the product assemblage into the cupboard – clips + extensions / suspension or supports.

PBW 3,5/5
Police výsuvná na boty 350 Draw-out shelf for shoes 350

rozměry:
Š: 350 mm

dimensions:
W: 350 mm

H: 513 mm D: 513 mm
V: 115 mm H: 115 mm

MO: 399 - 435 mm MH: 399 - 435 mm
provedení: LB, LS design: LB, LS
balení: 1 ks, SET*, SET.T (výsuvy s tlumením) package: 1 pc, SET*, SET.T

PKWV370
Prádelní koš výsuvný 370 Draw-out clothes basket 370

rozměry:
Š: 370 mm

dimensions:
W: 370 mm

H: 350 mm D: 350 mm
V: 550 mm H: 550 mm

MO: 423 - 459 mm MH: 423 - 459 mm
provedení: LB, LS design: LB, LS
balení: SET*, SET.T (výsuvy s tlumením) package: SET*, SET.T

PKW370
Prádelní koš 370 Clothes basket 370

rozměry:
Š: 370 mm

dimensions:
W: 370 mm

H: 350 mm D: 350 mm
V: 550 mm H: 550 mm

MO: 380 mm MH: 380 mm
provedení: LB, LS design: LB, LS
balení: 1 ks, SET* (balení obsahuje závěs) package: 1 pc, SET* (with suspension)

PBW 4,5/5
Police výsuvná na boty 452 Draw-out shelf for shoes 452

rozměry:
Š: 452 mm

dimensions:
W: 452 mm

H: 513 mm D: 513 mm
V: 115 mm H: 115 mm

MO: 509 - 545 mm MH: 509 - 545 mm
provedení: LB, LS design: LB, LS
balení: 1 ks, SET*, SET.T (výsuvy s tlumením) package: 1 pc, SET*, SET.T

PKWV470
Prádelní koš výsuvný 470 Draw-out clothes basket 470

rozměry:
Š: 470 mm

dimensions:
W: 470 mm

H: 350 mm D: 350 mm
V: 550 mm H: 550 mm

MO: 523 - 559 mm MH: 523 - 559 mm
provedení: LB, LS design: LB, LS
balení: SET*, SET.T (výsuvy s tlumením) package: SET*, SET.T

PKW470
Prádelní koš 470 Clothes basket 470

rozměry:
Š: 470 mm

dimensions:
W: 470 mm

H: 350 mm D: 350 mm
V: 550 mm H: 550 mm

MO: 480 mm MH: 480 mm
provedení: LB, LS design: LB, LS
balení: 1 ks, SET* (balení obsahuje závěs) package: 1 pc, SET* (with suspension)
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PNB
Police na boty Shelf for shoes

Je kovový rám s možností nastavení šířky 
sloužící pro snadné uložení bot. Lze připevnit 
na zeď nebo dovnitř skříňky.

A metal frame with width adjustment 
possibility, designed for easy placement 
of shoes. It can be fixed on the wall or 
inside some furniture.

rozměry:
Š: 450 - 900 mm

dimensions:
W: 450 - 900 mm

H: 227 mm D: 227 mm
V: 110 mm H: 110 mm

provedení: LB, LS design: LB, LS
balení: 1 ks package: 1 pc
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KCPK.L
Koš na čistící prostředky 
s kuličkovým výsuvem - levý

Basket for cleaning agents with roll 
draw-out - left

KCPK.P
Koš na čistící prostředky 
s kuličkovým výsuvem - pravý

Basket for cleaning agents with roll 
draw-out - right

Na čistící prostředky a jiné dopňky. Vhodný 
pro umístění do méně přístupných a úzkých 
míst.

Designed for cleaning agents and other 
accessories. Suitable for placement into 
narrow and poorly accessible places.

rozměry:
Š: 157 mm

dimensions:
W: 157 mm

H: 483 mm D: 483 mm
V: 385 mm H: 385 mm

provedení: LB, LS design: LB, LS
balení: 1 ks včetně montážního materiálu 
a výsuvu

package: 1 pc including assemblage material 
and draw-out element
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320

DHW
Držák hadice vysavače Hoover hose holder

Vše po ruce a na jednom místě. Dokonalá 
možnost jak uklidit domácího pomocníka.

Handy and at one place. Excellent possibility 
for placement of household accessories.

rozměry:
Š: 320 mm

dimensions:
W: 320 mm

H: 70 mm D: 70 mm
V: 275 mm H: 275 mm

provedení: LB, LS design: LB, LS
balení: 1 ks včetně montážního materiálu package: 1 pc including assemblage material

Výsuvné provedení košů a polic osazeno rolničkovými výsuvy s tlumením.  
Objednací kód: SET.T (př. KW5/5/18SET.T-LB)

novinka
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MIN. 750 mm / MAX. 1150 mm
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530 mm - po max. vysunutí 920 mm

Rozteč variabilní (50 mm - 475 mm)
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VDN
Vysouvací držák s malou nádobkou 
- 19 míst

Draw-out holder with a small case - 
19 positions

Držák je ve stříbrné barvě. Umožňuje 
jednoduše vytahovat vázanky zevnitř skříně. 

It is in silver colour. It allows easy taking of 
ties from your wardrobe. 

rozměry:
Š: 145 mm

dimensions
W: 145 mm

H: 530 - 920 mm D: 530 - 920 mm
V: 88 mm H: 88 mm

provedení: hliník, stříbrný plast design: aluminium, silver plastic

RST
Rozpěrná šatní tyč na ramínka Distance bar for coat hangers

Praktická a rychlá možnost, jak rozšířit šatnu 
o nové místo.

A practical and fast possibility how to add 
new space to your cloakroom.

rozměry: D: 750 -1150 mm dimensions L: 750 - 1150 mm
provedení: C, stříbrný plast design: C, silver plastic
balení obsahuje: 1 ks včetně montážního 
materiálu

package contents: 1 pc including 
assemblage material

KL 
Klipsa Clips

Výrobek z ABS plastu umožňuje upevnění  
drátěného koše pomocí výsuvu do skříňky. 
Umožňuje přestavení koše po 6 mm 
ve čtyřech polohách.

A product of ABS plastic allows fixation 
of wire basket using an extension element 
to the cupboard. It allows change of basket 
position in 6 mm in four positions.

provedení: LB, LS design: LB, LS

V350.T, V500.T
Zásuvkové vodící lišty FULTERER  
s tlumeným dojezdem

Socket guiding rails FULTERER with 
damped run

Výsuv osvědčeného světového výrobce 
FULTERER do kompletů našich výrobků. 
Dodává se balený po párech v délkách 350 a 
500 mm podle typu výrobku.

A product of well-proved global 
manufacturer of furniture fittings FULTERER 
for the sets of our products. It is supplied 
packed in pairs in lengths of 350 and 
500 mm according to product type.

provedení: LB, LS design: LB, LS

V350, V400, V450, V500
Zásuvkové vodící lišty
BLUM

Socket guiding rails
BLUM

Výsuv osvědčeného světového výrobce 
nábytkového kování do kompletů našich 
výrobků. Dodává se balený po párech 
v délkách 350, 400, 450 a 500 mm podle 
typu výrobku.

A product of well-proved global 
manufacturer of furniture fittings for the sets 
of our products. It is supplied packed in pairs 
in lengths of 350, 400, 450 and 500 mm 
according to product type.

D O P L Ň K y  /  A C C E S S O R I E S

VVM
Věšák na vázanky MAX Tie hanger MAX

Věšák na vázanky, pásky a šátky. Vhodný 
pro odkládání drobných šatních doplňků 
a pro umístění v šatní skříni nebo šatně. 
Věšák je vyroben z ohýbaného drátu.    

Hanger for ties, belts and scarves. Can be 
placed to a wardrobe or cloakroom to hold 
accessories The hanger is made of bend 
wire.

rozměry:
Š: 300 mm

dimensions:
W: 300 mm

H: 59 mm D: 59 mm
V: 270 mm H: 270 mm

provedení: LB, LS, C design: LB, LS, C

30037
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PVV
Pevný věšák na vázanky / pásky / 
šátky - 27 míst

Fixed hanger for ties / belts / scarves 
- 27 positions

Držák je vyroben ze smaltovaného 
hliníkového profilu a vyztuženého plastu. 
Může se upevnit dovnitř šatní skříně, 
na dveře skříně, nebo přímo na zeď.

It is made of enamel aluminium profile 
and hardened plastic. It can be fixed inside 
of a wardrobe or to the wardrobe doors 
(respectively directly on the wall).

rozměry:
Š: 55 mm

dimensions
W: 55 mm

H: 454 mm D: 454 mm
V: 55 mm H: 55 mm

provedení: hliník, stříbrný plast design: aluminium, silver plastic
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NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ A DRÁTĚNÝ PROGRAM OD ČESKÉHO VÝROBCE

LIFT/DR
Distanční rámeček pro jednostrannou 
sklopnou tyč

Distance frame for single-sided tilting 
rod

Umožňuje použití LIFT ve skříních s panty. 
Montážní otvor pro sklopnou tyč se zmenší 
o 22 mm.

It allows use of LIFT in wardrobes with 
hinges. The assemblage hole for the tilting 
rod is reduced in 22 mm.

provedení: stříbrný plast design: silver plastic

LIFT300/DR
Distanční rámeček pro dvoustrannou 
sklopnou tyč

Distance frame for double-sided tilting 
rod

Umožňuje použití LIFT300 ve skříních 
s panty. Montážní otvor pro sklopnou tyč 
se zmenší o 22 mm.

It allows use of LIFT300 in cabinets with 
hinges. The assemblage hole for tilting rod is 
reduced in 22 mm.

provedení: stříbrný plast design: silver plastic

L I F T y  /  L I F T S

LIFT je pohyblivá šatní tyč, s jejíž pomocí lze využít horní část 
šatních skříní bez používání nepohodlných a nebezpečných schůdků 
a stoliček. LIFT se dá pomocí táhla sklopit tak, aby bylo možno zavěsit 
nebo vyjmout oděv na ramínkách. Potom se tyč pomocí hydrauliky 
a pružiny vrátí do původní polohy.
Výrobky neobsahují olej.

The LIFT device includes a sliding wardrobe rod with the help 
of which it is possible to use the upper parts of wardrobes without 
using uncomfortable and dangerous ramps or footstools LIFT is 
tilted using a pulley in such a way that it is possible to hang or take 
out your clothes on hangers. Then the rod returns to its original 
position using hydraulics and spring.
The product does not contain oil.

JEDNOSTRANNÉ SKLOPNÉ 
TyČE:

SINGLE-SIDED TILTING ROD:

LIFT/P - Jednostranná sklopná tyč 
pravá

LIFT/P - Single-sided tilting rod, right

LIFT/L - Jednostranná sklopná tyč levá LIFT/L - Single-sided tilting rod, left

rozměry:
Š: 415 - 515 mm

dimensions:
W: 415 - 515 mm

H: 225 mm D: 225 mm
V: 897 mm H: 897 mm

max. zatížení: 12 kg max. load: 12 kg
provedení: chrom/stříbrný plast design: chrome/ silver plastic

DVOUSTRANNÉ SKLOPNÉ 
TyČE:

DOUBLE-SIDED TILTING 
ROD:

LIFT300
Dvojstranná sklopná tyč bez výsuvného 
držáku

Double-sided tilting rod without exten-
sible holder

rozměry:
Š: 750 - 1100 mm

dimensions
W: 750 - 1100 mm

H: 280 mm D: 280 mm
V: 922 mm H: 922 mm

max. zatížení: 10 kg max. load: 10 kg
provedení: chrom/stříbrný plast Design: chrome/silver plastic
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LIFT500/2-4
Dvojstranná sklopná tyč krátká Double-sided tilting rod - short

rozměry:
Š: 450 - 600 mm

dimensions:
W: 450 - 600 mm

H: 280 mm D: 280 mm
V: 717 mm H: 717 mm

LIFT500/2-6
Dvojstranná sklopná tyč střední Double-sided tilting rod - medium

rozměry:
Š: 600 - 830 mm

dimensions
W: 600 - 830 mm

H: 280 mm D: 280 mm
V: 922 mm H: 922 mm

LIFT500/2-92
Dvojstranná sklopná tyč dlouhá Double-sided tilting rod - long

rozměry:
Š: 750 - 1100 mm

dimensions:
W: 750 - 1100 mm

H: 280 mm D: 280 mm
V: 922 mm H: 922 mm

LIFT700
Dvoustranná sklopná tyč Double-sided tilting rod

LIFT700 je díky změněné konstrukci 
hydrauliky schopen unést až 15kg oděvů. 
Jiná konstrukce zvedacího mechanismu 
též umožňuje nastavení výkonu, dle 
individuálních potřeb.

Thanks to changed construction of hydraulic 
elements, LIFT700 can carry up to 15 kg of 
clothes. Different construction of the tilting 
mechanism allows performance setting 
according to individual needs. 

Plastová část se vyrábí v barevném provedení 
stříbrná.

The plastic part is manufactured in silver 
version. 

rozměry:
Š: 750 - 1170 mm
H: 148 mm
V: 922 mm

dimensions:
W: 750 - 1170 mm
D: 148 mm
H: 922 mm

max. zatížení: 15 kg max. load: 15 kg
provedení: chrom/plast stříbrný Design: chrome/silver plastic

DVOUSTRANNá SKLOPNá 
TyČ LIFT500

DOUBLE-SIDED TILTING ROD 
LIFT500

Je vyráběn ve třech variantách s různou 
délkou závěsné tyče a různou délkou táhla. 
LIFT500 je navíc vybavený výsuvným 
držákem k okamžitému odložení oděvů

It is manufactured in three variants with 
various lengths of suspension rod and 
various lengths of the pull rod. More, 
LIFT500 is equipped with extensible holder 
for immediate placement of dresses.

max. zatížení: 10 kg max. load: 10 kg
provedení: chrom/stříbrný plast design: chrome/silver plastic

LIFT500/DR
Distanční rámeček pro dvoustrannou 
sklopnou tyč

Distance frame for double-sided tilting 
rod

Umožňuje použití LIFT500 ve skříních 
s panty. Montážní otvor pro sklopnou tyč 
se zmenší o 22 mm.

It allows use of LIFT500 in cabinets with 
hinges. The assemblage hole for tilting rod is 
reduced in 22 mm.

provedení: stříbrný plast design: silver plastic

LIFT700/DR
Distanční rámeček pro dvoustrannou 
sklopnou tyč

Distance frame for double-sided tilting 
rod

Umožňuje použití LIFT700 ve skříních 
s panty. Montážní otvor pro sklopnou tyč 
se zmenší o 22 mm.

It allows use of LIFT700 in cabinets with 
hinges. The assemblage hole for tilting rod is 
reduced in 22 mm.

provedení: stříbrný plast design: silver plastic
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SL
Superlift - dvoustranná sklopná tyč Supetlift - Double-sided tilting rod 

SUPERLIFT je určený pro největší  zátěž 
z nabízených sklopných tyčí. Je možné 
regulovat silu a odpor zdvíhacího 
mechanizmu. Tento lift je možno díky 
závěsné konzole připevnit přímo na zeď 
a využít tak prostory, pro které ostatní tyče 
nejsou vhodné. 

SUPERLIFT is designed for maximal load 
compared to the other tilting rods offered. 
As well as in case of LIFT700 it is possible 
to regulate power and resistance of the 
lifting mechanism. The lift may be fastened 
– thanks to suspension console – directly 
on the wall and so it is possible to use the 
rooms for which other rods are not suitable. 

rozměry:
Š: 750 - 1170 mm

dimensions:
W: 750 - 1170 mm

H: 176 mm D: 176 mm
V: 922 mm H: 922 mm

max. zatížení: 20 kg max. load: 20 kg
provedení: chrom/stříbrný plast design: chrome/silver plastic

57

SL/DR
Distanční rámeček pro superlift Distance frame for superlift

Umožňuje použití SUPERLIFT ve skříních 
s panty. Montážní otvor pro sklopnou tyč 
se zmenší o 22 mm.

It allows use of SUPERLIFT in cabinets with 
hinges. The assemblage hole for tilting rod is 
reduced in 22 mm.

provedení: stříbrný plast design: silver plastic

SLZ
SUPERLIFT závěsná konzola SUPERLIFT suspension console

Slouží k připevnění SUPERLIFTU přímo 
na zeď. Montážní otvor je třeba zvětšit  
o 20 mm.

It is designed for SUPERLIFT fixation directly 
on the wall. The assemblage hole must be 
increased in 20 mm.

provedení: stříbrný plast design: silver plastic

WL
WALL LIFT dvojstranná sklopná tyč 
pro připevnění na zeď

WL - WALL LIFT double-sided tilting 
rod for on-wall fixation

Wall lift je speciální sklopná tyč určená 
k upevnění přímo na zeď. Je ideální pro 
umístění do průchozích šaten, předsíní a 
obchodů s oděvy. Hydraulický mechanismus 
liftu je naplněný speciální tekutinou. 
Neobsahuje olej.

WALL LIFT is a moving clothes rack designed 
to be wall-mounted. It is ideal for use in 
walk-in wardrobes, storerooms and shops. 
The hydraulic lifting-lowering mechanism 
works using a special fluid.

rozměry:
Š: 750 - 1150 mm

dimensions:
W: 750 - 1150 mm

H: 350 mm D: 350 mm
V: 922 mm H: 922 mm

max. zatížení: 10 kg max. load: 10 kg
provedení: chrom/stříbrný plast design: chrome/silver plastic

350

35
0

75
0

30
0

55 195

10 kg

MIN. 750 - MAX. 1150

91
0



58

I
šatní skříně / wardrobes

VDR
Výsuvný držák na ramínka Extension holder for coat-hangers 

Výsuvný držák na ramínka pro větší 
přehlednost uložených věcí. K upevnění 
na spodní stranu pevné police v šatní skříni.

Extension holder for coat-hangers for 
better lay-out of stored things. To be fixed 
to the bottom side of the fixed shelf in the 
wardrobe. 

rozměry:
Š: 90 mm

dimensions
W: 90 mm

H: 510 mm D: 510 mm
V: 98 mm H: 98 mm

provedení: eloxovaný hliník/stříbrný plast design: anodized aluminium / silver plastic

TST
Teleskopická šatní tyč Telescopic wardrobe rod

Je vysouvací tyč s držadlem, obsahující 
dvě lehké plastové trubky v barvě hliníku 
na vnější straně. Dá se teleskopicky 
vysouvat a umožňuje dosáhnout na věšáky 
ve vysokých skříních, věšet záclony nebo 
uložit drobné předměty v domácnosti mimo 
dosah.

It is an extension rod with a handle with two 
light-weighted plastic tubes in aluminium 
colour on outer side. It can be telescopically 
extended and it allows for hangers in high 
wardrobes to be reached, curtains hanging 
or placement of small objects in heights

rozměry:
Š: 15 mm

dimensions:
W: 15 mm

H: 75 mm D: 75 mm
V: 86 - 154 mm H: 86 - 154 mm

provedení: hliník, stříbrný plast design: aluminium, silver plastic

ŠR
Šatní ramínko Coat hanger

Klasické šatní ramínko na zavěšení oblečení 
do skříně.

A classic coat hanger for wardrobes.

provedení: C design: C

VDNK.B
Výsuvný držák na kalhoty boční Extension holder for trousers, side-

-type

Plně výsuvný držák kalhot s montáží 
na bok šatní skříně. Univerzální konstrukce 
k montáži na pravou i levou stranu korpusu. 
Umožňuje zavěšení 16 ks kalhot.

Fully extensible trousers holder with assem-
blage to the side of the wardrobe. Universal 
construction for assemblage to the right / 
left side of the body. It allows placement 
of 16 pcs of trousers. 

rozměry:
Š: 435 mm

dimensions:
W: 435 mm

H: 530 mm D: 530 mm
V: 152 mm H: 152 mm

max. zatížení: 8 kg max. load: 8 kg
provedení: eloxovaný hliník/stříbrný plast design: anodized aluminium / silver plastic

VDNK.B/DR
Distanční rámeček pro výsuvný 
držák na kalhoty boční

Distance frame for extension holder 
for trousers, side-type

Umožňuje použít výsuvný držák na kalhoty 
boční ve skříních s panty. Montážní otvor je 
nutné zvětšit o 20 mm.

It allows for the extension holder for 
trousers / side-type to be used in cases 
with hinges. The assemblage hole must be 
increased in 20 mm.

provedení: stříbrný plast design: silver plastic

VDNK.K/DR
Distanční rámeček pro výsuvný 
držák na kalhoty kovový

Distance frame for extension holder 
for trousers, made of metal

Umožňuje použít výsuvný držák na kalhoty 
boční ve skříních s panty. Montážní otvor je 
nutné zvětšit o 20 mm.

It allows for the extension holder for 
trousers / side-type to be used in cases 
with hinges. The assemblage hole must be 
increased in 20 mm.

provedení: stříbrný plast design: silver plastic

VDNK.K
Výsuvný držák na kalhoty kovový Extension holder for trousers, made 

of metal

Výsuvný držák na kalhoty k upevnění na obě 
strany korpusu šatní skříně. Univerzální 
konstrukce nosných elementů umožňuje 
montáž v šíři MO: 750 mm – 1150 mm. 
K uložení minimálně 24 ks kalhot.

Extensible trousers holder to be fixed to both 
sides of the wardrobe body. The universal 
construction of load-bearing elements allows 
assemblage in the MH widths 750 mm – 
1150 mm. For placement of at least 24 pcs 
of trousers.

rozměry:
Š: 750 - 1150 mm

dimensions:
W: 750 - 1150 mm

H: 510 mm D: 510 mm
V: 108 mm H: 108 mm

max. zatížení: 12 kg max. load: 12 kg
provedení: eloxovaný hliník/stříbrný plast/
chrom

design: anodized aluminium / silver plastic / 
chrome
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KAL 01-3 LED
LED svítidlo na horní skříňku LED lighting fitting for the upper 

case

Svítidlo s LED diodami k upevnění na horní 
skřínku.

Lighting fitting with LED diodes for fixation 
to the upper case.

osazení – 3 x LED dioda výkon 4W, napáječ 
osazen ve svítidle

complement – 3 x LED diode, power 4W, 
feeder placed in the lighting fitting

rozměry: 30 x 60 x 295 mm dimensions: 30 x 60 x 295 mm
provedení: eloxovaný hliník, stínítko – plast 
satén

design: anodised aluminium, lampshade - 
plastic, satin

balení: 1 ks package contents: 1 pc

KAL 01-4 LED
LED svítidlo na horní skříňku LED lighting fitting for the upper case

Svítidlo s LED diodami k upevnění na horní 
skřínku.

Lighting fitting with LED diodes for fixation 
to the upper case.

osazení – 3 x LED dioda výkon 4W, napáječ 
osazen ve svítidle

complement – 3 x LED diode, power 4W, 
feeder placed in the lighting fitting

rozměry: 30 x 60 x 445 mm dimensions: 30 x 60 x 445 mm
provedení: eloxovaný hliník, stínítko – plast 
satén

design: anodised aluminium, lampshade - 
plastic, satin

balení: 1 ks package contents: 1 pc

KAL 01-6V
Zářivkové svítidlo na horní skříňku Fluorescent lighting fitting for the 

upper case

Zářivkové svítidlo k upevnění na horní 
skřínku.

Fluorescent lighting fitting for fixation to the 
upper case.

osazení – zářivková trubice T5 24W complement – fluorescent tube T5 24W
rozměry: 30 x 60 x 590 mm dimensions: 30 x 60 x 590 mm
provedení: eloxovaný hliník, stínítko – plast 
satén

design: anodised aluminium, lampshade - 
plastic, satin

balení: 1 ks package contents: 1 pc

KAL 01-9V
Zářivkové svítidlo na horní skříňku Fluorescent lighting fitting for the 

upper case

Zářivkové svítidlo k upevnění na horní 
skřínku.

Fluorescent lighting fitting for fixation to the 
upper case.

osazení – zářivková trubice T5 21W complement – fluorescent tube T5 21W
rozměry: 30 x 60 x 890 mm dimensions: 30 x 60 x 890 mm
provedení: eloxovaný hliník, stínítko – plast 
satén

design: anodised aluminium, lampshade - 
plastic, satin

balení: 1 ks package contents: 1 pc

KAL 02-3V LED
LED svítidlo pod horní skříňku LED lighting fitting below the upper 

case

Svítidlo s LED diodami k upevnění pod horní 
skřínky kuchyňské linky.

Lighting fitting with LED diodes for fixation 
below the upper case of a kitchen unit.

osazení – 3 x LED dioda výkon 4W, napáječ 
osazen ve svítidle, vypínač

complement – 3 x LED diode, power 4W, 
feeder placed in the lighting fitting, switch

rozměry: 30 x 60 x 295 mm dimensions: 30 x 60 x 295 mm
provedení: eloxovaný hliník, stínítko – plast 
satén

design: anodised aluminium, lampshade - 
plastic, satin

balení: 1 ks package contents: 1 pc

KAL 02-4V LED
LED svítidlo pod horní skříňku LED lighting fitting below the upper case

Svítidlo s LED diodami k upevnění pod horní 
skřínky kuchyňské linky.

Lighting fitting with LED diodes for fixation 
below the upper case of a kitchen unit.

osazení – 3 x LED dioda výkon 4W, napáječ 
osazen ve svítidle, vypínač.

complement – 3 x LED diode, power 4W, 
feeder placed in the lighting fitting, switch.

rozměry: 30 x 60 x 445 mm dimensions: 30 x 60 x 445 mm
provedení: eloxovaný hliník, stínítko – plast 
satén

design: anodised aluminium, lampshade - 
plastic, satin

balení: 1 ks package contents: 1 pc

KAL 02-6V
Zářivkové svítidlo pod horní skříňku Fluorescent lighting fitting below 

the upper case

Zářivkové svítidlo pod horní skřínky 
kuchyňské linky.

Fluorescent lighting fitting for fixation below 
the upper case of a kitchen unit.

osazení – zářivková trubice T5 24W, vypínač
complement – fluorescent tube T5 24W, 
switch

rozměry: 30 x 60 x 590 mm dimensions: 30 x 60 x 590 mm
provedení: eloxovaný hliník, stínítko – plast 
satén

design: anodised aluminium, lampshade - 
plastic, satin

balení: 1 ks package contents: 1 pc

KAL 02-9V
Zářivkové svítidlo pod horní skříňku Fluorescent lighting fitting below 

the upper case

Zářivkové svítidlo pod horní skřínky 
kuchyňské linky.

Fluorescent lighting fitting for fixation below 
the upper case of a kitchen unit.

osazení – zářivková trubice T5 21W, vypínač
complement – fluorescent tube T5 21W, 
switch

rozměry: 30 x 60 x 890 mm dimensions: 30 x 60 x 890 mm
provedení: eloxovaný hliník, stínítko – plast 
satén

design: anodised aluminium, lampshade - 
plastic, satin

balení: 1 ks package contents: 1 pc
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PL 01
Vestavné svítidlo s LED diodou Built-in lighting fitting with LED diode

Svítidlo s konstrukční výškou 12 mm. Lze 
zabudovat do slepého otvoru.

Lighting fitting with construction height 
12 mm. It can be built in a blind hole.

Upevnění dvěma vruty - součást dodávky. 
Dodává se včetně napáječe PLK 205 pro 1-5 
LED svítidel PL 01.

Fixation with two screws – they are included 
in the supply. It is supplied including the 
feeder PLK 205 for 1-5 LED of the lighting 
fittings PL 01.

osazení – LED diodou 2W complement – LED diode 2W
provedení: nerezový krycí rámeček; stínítko 
– plast satén

design: stainless steel covering frame; 
lampshade - plastic, satin

balení: SET1, SET2, SET3, SET4, SET5
package contents: SET1, SET2, SET3, SET4, 
SET5

NAL 9.2.5
Světelná police Light shelf

Nástěnná světelná police je zajímavý 
desingový doplněk moderních kuchyní, který 
svojí konstrukcí osvětluje prostor pod policí 
a současně umožňuje odkládání předmětů 
na prosvětlenou horní plochu.

On-wall light shelf is an interesting design 
accessory for modern kitchen. Thanks 
to its construction it illuminates the space 
below the shelf and simultaneously it allows 
placement of objects on illuminated upper 
surface. 

osazení – 2 x zářivková trubice T5 21W complement – 2 x fluorescent tube T5 21W
provedení: eloxovaný hliník; horní plocha – 
leptané sklo; spodní stínítko – plast satén

design: anodised aluminium; upper surface 
– glass; lower lampshade - plastic, satin

L LED 01
LED lišta LED lišta

K dekorativnímu osvětlení kuchyní, šaten, 
obývacích prostor. Montáž do vyfrézované 
drážky Z x Y.

For decorative lighting of kitchens, 
cloakrooms, living spaces. Assemblage to 
a milled groove Z x Y.

osazení – vysoce svítivé diody v rozteči 
17 mm

complement – high-lucent diodes 
in the pitch of 17 mm

provedení: eloxovaný hliník, stínítko - plast 
satén

design: anodised aluminium, lampshade - 
plastic, satin

balení: v délkách po 50 mm do max. délky 
200 mm, dle požadavku zákazníka

package contents: in lengths with step 
of 50 mm up to the max. length 200 mm, 
according to client’s requirements

PPS01.1 - Plošné svítidlo PPS01.1 - Surface lighting fitting

PPS01.1 set 1; set 2; set 3 PPS01.1 set 1; set 2; set 3

Svítidlo je řazeno mezi nejmenší na trhu. 
Konstrukční výška 12 mm. Lze zabudovat 
do slepého otvoru. Upevnění třemi vruty - 
součástí dodávky. 

One of the smallest lighting fittings in the 
market. Construction height: 12 mm. It can 
be put into a blind hole. Fixed by three screws 
- included in the supply.

Montážní otvor 55 mm. Assemblage hole: 55 mm.
Vybaveno ochranným tvrzeným sklem. Equipped with protective hardened glass.
osazení - halogenová žárovka G4 (10 W) Used with halogen bulb G4 (10 W).
Žárovka je součástí dodávky. Bulb included.
provedení: C, S design: C, S

PPS01.2 - Plošné svítidlo PPS01.2 - Surface lighting fitting 

PPS01.2 set 1; set 2; set 3 PPS01.2 set 1; set 2; set 3

Konstrukční výška 21 mm. Construction height: 21 mm.
Přesah přes lamino desku 1 mm. Overlap over the laminated board: 1 mm.
Upevnění pomocí rozpěrné pružiny. Fixation using a spacing spring.
Vybaveno ochranným tvrzeným sklem. Equipped with protective hardened glass.
Montážní otvor 55 mm. Assemblage hole: 55 mm.
osazení - halogenová žárovka G4 (10-20 W). Used with halogen bulb G4 (10-20 W).
Žárovka je součástí dodávky. Bulb included. 
provedení: C, S design: C, S

PPS01.3 - Plošné svítidlo PPS01.3 - Spot light

PPS01.3 set 1; set 2; set 3 PPS01.3 set 1; set 2; set 3

Konstrukční výška 51 mm. Construction height: 51 mm.
Přesah přes lamino desku 1 mm. Overlap over the laminated board: 1 mm.
Upevnění pomocí tlačných pružin. Fixation using compressive springs.
Montážní otvor 65 mm. Assemblage hole: 65 mm.
osazení - reflektorová žárovka 20 W. Used with reflector bulb 20 W.
Žárovka je součástí dodávky. Bulb included. 
provedení: C, S design: C, S

KAL/SD
Spojovací díl pro svítidla KAL. Umožňuje 
napojovat svítidla KAL02 do řadové 
sestavy.

Connecting part for lighting fittings 
KAL. It allows connection of lighting 
fittings KAL02 to a line set.

balení: 1 ks package contents: 1 pc
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NBS03
Halogenové svítidlo na kuchyňské 
skříňky

Halogen lighting fittings for kitchen 
cupboards

upevnění: pomocí vrutu fixation: by screw
osazení: 2x halogenová žárovka G4 (10 W); 
žárovka je součástí dodávky

used with reflector bulb G4 (10 W); bulb 
included

provedení: C, S design: C, S

NBS07
Halogenové svítidlo na kuchyňské 
skříňky

Halogen lighting fitting for kitchen 
cupboards

K upevnění na horní skříňku dvěma vruty. To be fixed to the upper cupboard with two 
screws.

osazení: 2x halogenová žárovka G9 (35 W) equipment: 2x halogen  bulb G9 (35 W)
provedení: leštěná nerez; stínítko - 
pískované sklo

design: polished stainless steel; lampshade 
of sanded glass 

PDV01
Podvěsný držák na vypínač Suspension holder for switch

Je určen k připevnění vypínače pod 
kuchyňskou linku.

It is designed for switch fastening under the 
kitchen cupboards.

konstrukční výška: 83 mm construction height: 83 mm
Vypínač je součástí dodávky. Switch included.
upevnění - vruty do hmoždinek fixation: by screws into wall plugs
provedení: C design: C

PDV02
Podvěsný držák na dvojvypínač Suspension holder for double switch

Je určen k připevnění vypínače pod 
kuchyňskou linku.

It is designed for switch fastening under the 
kitchen cupboards.

konstrukční výška: 83 mm construction height: 83 mm
Vypínač je součástí dodávky. Switch included.
upevnění - vruty do hmoždinek fixation: by screws into wall plugs
provedení: C design: C
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PHS01
Podvěsné halogenové svítidlo 
středové 

Suspension halogen lighting fitting 
- central

Určeno k připevnění do stropu nebo pod 
kuchyňskou linku.

It is designed for fixation on the ceiling or 
under the kitchen cupboards.

konstrukční výška: 83 mm construction height: 83 mm
osazení - 1x halogenová reflektorová 
žárovka G 5,3 (20 W); žárovka je součástí 
dodávky

used with one halogen reflector bulb G 5,3 
(20 W); bulb included

upevnění - vruty do hmoždinek fixation: by screws into wall plugs
provedení: C design: C

PHS02
Podvěsné halogenové svítidlo 
rohové 

Suspension halogen lighting fitting 
- corner

Určeno k připevnění do stropu nebo pod 
kuchyňskou linku.

It is designed for fixation on the ceiling or 
under the kitchen cupboards.

konstrukční výška: 170 mm construction height: 170 mm
osazení - 2x halogenová reflektorová 
žárovka G 5,3 (20 W); žárovky jsou součástí 
dodávky

used with 2 halogen reflector bulbs G 5,3 
(20 W); bulbs included

upevnění: vruty do hmoždinek fixation: by screws into wall plugs
provedení: C design: C

PHS03
Podvěsné halogenové svítidlo 
univerzální 

Universal suspension halogen 
lighting fitting

Určeno k připevnění do stropu nebo pod 
kuchyňskou linku.

Designed for fixation on the ceiling or under 
kitchen cupboards

konstrukční výška: 170 mm construction height: 170 mm
osazení - 2x halogenová reflektorová 
žárovka G 5,3 (20 W); žárovky jsou součástí 
dodávky

used with 2 halogen reflector bulbs G 5,3 
(20 W); bulbs included

upevnění - vruty do hmoždinek fixation: by screws into wall plugs
provedení: C design: C
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Výrobky dodáváme na objednávku do 5 týdnů.
Products are supplied to order in the course of 5 weeks. 
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PDZ
Podvěsný držák na zásuvku Suspension holder for socket

Je určen k připevnění zásuvky pod 
kuchyňskou linku

It is designed for socket fastening under the 
kitchen cupboards.

konstrukční výška: 83 mm construction height: 83 mm
Zásuvka je součástí dodávky. Socket included.
upevnění - vruty do hmoždinek fixation: by screws into wall plugs
provedení: C design: C

TE60; TE105; TE150
Transformátor elektronický Electronic transformer

Dodává se v provedení: Types supplied:
230/12 V  60 W 230/12 V  60 W
230/12 V  105 W 230/12 V  105 W
230/12 V  150 W 230/12 V  150 W

Kabel/Cable
SKT > světlo SKT > light

SK 300 - Spojovací kabel 300 mm SK 300 - Connecting cable 300 mm
SK 500 - Spojovací kabel 500 mm SK 500 - Connecting cable 500 mm
SK 1000 - Spojovací kabel 1000 mm SK 1000 - Connecting cable 1000 mm
SK 2000 - Spojovací kabel 2000 mm SK 2000 - Connecting cable 2000 mm
SK 3000 - Spojovací kabel 3000 mm SK 3000 - Connecting cable 3000 mm

Kabel/Cable
Transformátor > světlo Transformer > light

SKT.1 - Spoj. kabel transformátoru 1 - vývod SKT.1 - Connecting cable of the transformer 
1 - outlet

SKT.2 - Spoj. kabel transformátoru 2 - vývody SKT.2 - Connecting cable of the transformer 
2 - outlets

SKT.3 - Spoj. kabel transformátoru 3 - vývody SKT.3 - Connecting cable of the transformer 
3 - outlets

SKT.6 - Spoj. kabel transformátoru 6 -vývodů SKT.6 - Connecting cable of the transformer 
6 - outlets

Kabel/Cable
Vidlice > transformátor Form > transformer

FLEX02 - Napájecí kabel 2 m FLEX02 - Feeding cable 2 m
FLEX03 - Napájecí kabel 3 m FLEX03 - Feeding cable 3 m

16
7
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Napájecí zdroje pro L LED 01 Feeding sorces for L LED 01

Zásuvkové napájecí adapter pro LED lišty. Socket-type feeding adapter for LED ledges.
DC12V / 300 mA (pro max. 0,7 m LED lišty) DC12V / 300 mA (for max. 0,7 m of LED ledges)
DC12V / 800 mA (pro max. 2m LED lišt) DC12V / 800 mA (for max. 2m of LED ledges)
DC12V / 2,5 A (pro max 5m LED lišt) DC12V / 2,5 A (for max. 5m of LED ledges)

Rozbočovací napájecí 
zásuvky

Socket-outlet feeding 
sockets

Umožňují připojení vice LED lišt k jednomu 
napájecímu adeptéru. Součet délky 
připojovaných LED lišt nesmí překročit max. 
hodnotu přípustnou pro daný adapter.

They allow connection of several LED 
ledges to one feeding adapter. The sum 
of lengths of connected  LED ledges is not 
allowed to exceed maximal value allowed for 
the adapter used.

RZ3 LED rozbočovací napájecí zásuvka 
3x12 V (3 vstupy)

RZ3 LED socket-outlet feeding socket 
3x12V (3 inputs)

RZ6 LED rozbočovací napájecí zásuvka 
6x12 V (6 vstupů)

RZ6 LED socket-outlet feeding socket 
6x12V (6 inputs)

RZK-propojovací kabely RZK-connecting cable
RZ3, RZ6 > L LED 01 RZ3, RZ6 > L LED 01
Napájecí zdroj > L LED 01 Feeding sockets > L LED 01

RZK 300 - Spojovací kabel 300 mm RZK 300 - Connecting cable 300 mm
RZK 500 - Spojovací kabel 500 mm RZK 500 - Connecting cable 500 mm
RZK 1000 - Spojovací kabel 1000 mm RZK 1000 - Connecting cable 1000 mm
RZK 2000 - Spojovací kabel 2000 mm RZK 2000 - Connecting cable 2000 mm
RZK 3000 - Spojovací kabel 3000 mm RZK 3000 - Connecting cable 3000 mm
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ZRG5-20-2; ZRG5-20-4; ZRG5-35-2
žárovka halogenová reflektor Halogen bulb - reflector

ZRG5-20-2  20 W životnost 2000 hodin ZRG5-20-2  20 W service life 2000 hours 
ZRG5-20-4  20 W životnost 4000 hodin ZRG5-20-4  20 W service life 4000 hours 
ZRG5-35-2  35 W životnost 2000 hodin ZRG5-35-2  35 W service life 2000 hours 
ZRG5-35-4  35 W životnost 4000 hodin ZRG5-35-4  35 W service life 4000 hours 
ZAG6-50-2  50 W životnost 2000 hodin ZAG6-50-2  50 W service life 2000 hours 

Výrobky dodáváme na objednávku do 5 týdnů.
Products are supplied to order in the course of 5 weeks. 

ZAG4-10-2; ZAG4-10-3; ZAG4-20-2; ZAG4-20-3; ZAG6-50-2 
žárovka halogenová axiální Axial halogen bulb

ZAG4-10-2  10 W životnost 2000 hodin ZAG4-10-2  10 W service life 2000 hours 
ZAG4-10-3  10 W životnost 3000 hodin ZAG4-10-3  10 W service life 3000 hours 
ZAG4-20-2  20 W životnost 2000 hodin ZAG4-20-2  20 W service life 2000 hours 
ZAG4-20-3  20 W životnost 3000 hodin ZAG4-20-3  20 W service life 3000 hours 
ZAG6-50-2  50 W životnost 2000 hodin ZAG6-50-2  50 W service life 2000 hours 

NOVINKA - KOMPAKTNí VESTAVNá LED SVíTIDLA

Proč LED svítidla?

LED technologie osvětlení přináší více možností a volnosti v tom, 
jakým způsobem osvětlit vybraný prostor. Důležitým aspektem použití 
LED svítidel je jejich provozní životnost, dosahující několikanásobku 
komerčních světelných zdrojů. V neposlední řadě je také nutné 
vzít v úvahu fakt, že celý výrobní proces LED zdrojů spolu s jejich 
denním používáním včetně ekologické lkvidace po jejich vyřazení 
z užívání mají nesrovnatelně pozitivní a kladný vliv na zachování  
životního prostředí.

Chránit přírodu pro naše děti.

Neustále se zvyšující spotřeba elektrické energie, plýtvání 
neobnovitelnými přírodními zdroji společně s neudržitelým 
civilizačním tlakem na přírodu nás musí vést k zamyšlení,  
jak se zachovat pro budoucí generace. LED svítidla mohou být 
jednou z mnoha cest, jak dál.

NEW - COMPACT BUILT-IN LED LUMINAIRES

Why LED luminaires?

LED lighting technology brings more possibilities and freedom  
in the way of lighting any selected space. An important aspect for 
use of LED luminaires is their service life reaching multiple service 
life of commercial light sources. And last but not least, it is also 
necessary to consider the fact that the complete process of LED 
sources manufacture together with their daily use and environment 
- friendly liquidation after stop of their use show extremely positive 
influence on environmental protection. 

Protect nature for our children.

Permanently increasing consumption of electric power, wastage 
of non-restorable natural sources and unsustainable civilisation 
pressure to nature - all these features must force us to think of our 
behaviour for the future generations. The LED luminaires can be one 
of the many ways how to proceed.
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NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ A DRÁTĚNÝ PROGRAM OD ČESKÉHO VÝROBCE

LED svítidlo - AVR 54.12 LED luminaire - AVR 54.12
Jako světelný zdroj je použito 12 
kusů HIGH-TECH LED diod s dlouhou 
provozní životností a vysokým 
světelným tokem.

12 pieces of HIGH-TECH LED diodes 
with long-time service life and high 
light flow are used as the light 
source.

Světelný zdroj 12x LED Light source 12x LED
Teplota světla 3200 °K Light temperature 3200 °K
Barva svítidla bílá nebo eloxovaný 

hliník
Luminaire colour white or anodised 

aluminium
Napájecí napětí konstantní proud 

350 mA
Feeding voltage constant current 

350 mA
Příkon svítidla 2,4 W Luminaire power 

requirement
2,4 W

Připojení konektor Connection connector
Způsob montáže vestavná stropní Way of assemblage built-in, ceiling
Rozměry Ø80 x 48 mm Dimensions Ø80 x 48 mm
Montážní otvor Ø65 +1,0 mm Assemblage hole Ø65 +1,0 mm

Materiál svítidla válcovaný hliník Luminaire material rolled aluminium

Objednací kódy  
a příslušenství

Ordering codes and 
accessories

AVR 54.12LV Těleso svítidla bez napájecího 
modulu, bílá RAL 9003

Luminaire body without feeding 
module, white RAL 9003

AVR 54.12LAL Těleso svítidla bez napájecího 
modulu, přírodní eloxovaný 
hliník

Luminaire body without feeding 
module, natural anodised 
aluminium

BPHE005C351-50 Napájecí modul 230V/50Hz s vý-
stupem 3-30V / 350mA, 5W

Feeding module 230V/50Hz with 
an output 3-30V / 350mA, 5W

Objednací kódy  
a příslušenství

Ordering codes and 
accessories

AVR 54.24LVO Těleso svítidla bez napájecího 
modulu, bílá RAL 9003

Luminaire body without feeding 
module, white RAL 9003

AVR 54.24LALO Těleso svítidla bez napájecího 
modulu, přírodní eloxovaný 
hliník

Luminaire body without feeding 
module, natural anodised 
aluminium

BPHE005C351-50 Napájecí modul 230V/50Hz s vý-
stupem 3-30V / 350mA, 10W

Feeding module 230V/50Hz with 
an output 3-30V / 350mA, 10W

Objednací kódy  
a příslušenství

Ordering codes and 
accessories

AVR 54.12LVO Těleso svítidla bez napájecího 
modulu, bílá RAL 9003

Luminaire body without feeding 
module, white RAL 9003

AVR 54.12LALO Těleso svítidla bez napájecího 
modulu, přírodní eloxovaný 
hliník

Luminaire body without feeding 
module, natural anodised 
aluminium

BPHE005C351-50 Napájecí modul 230V/50Hz 
s výstupem 3-30V / 350mA, 5W

Feeding module 230V/50Hz with 
an output 3-30V / 350mA, 5W

LED svítidlo - AVR 54.12 …O LED luminaire - AVR 54.12 …O
V krytu svítidla jsou umístěny 
speciální optické čočky, které 
zajišťují z každého LED chipu rozptyl 
světla do vyzařovacího úhlu 60°. 

The luminaire housing housed 
special optical lens, arranging light 
dispersion from each LED chip to 
emission angle of 60°.

Světelný zdroj 12x LED Light source 12x LED
Teplota světla 3200 °K Light temperature 3200 °K
Barva svítidla bílá nebo eloxovaný 

hliník
Luminaire colour white or anodised 

aluminium
Napájecí napětí konstantní proud 

350 mA
Feeding voltage constant current 

350 mA
Příkon svítidla 2,4 W Luminaire power 

requirement
2,4 W

Připojení konektor Connection connector
Způsob montáže vestavná stropní Way of assemblage built-in, ceiling
Rozměry Ø80 x 48 mm Dimensions Ø80 x 48 mm
Montážní otvor Ø65 +1,0 mm Assemblage hole Ø65 +1,0 mm

Materiál svítidla válcovaný hliník Luminaire material rolled aluminium

LED svítidlo - AVR 54.24 …O LED luminaire - AVR 54.24 …O
Kompaktní svítidlo plně nahrazující 
konvenční nízkovoltové halogenové 
žárovky s optickými čočkami pro 
rozptyl světla do vyzařovacího úhlu 
60°na každém LED chipu.

A compact luminaire fully replacing 
conventional low-voltage halogen 
lamps with optical lens for light 
dispersionto emission angle of 60° 
on each LED chip.

Světelný zdroj 24x LED Light source 24x LED
Teplota světla 3200 °K Light temperature 3200 °K
Barva svítidla bílá nebo eloxovaný 

hliník
Luminaire colour white or anodised 

aluminium
Napájecí napětí konstantní proud 

350 mA
Feeding voltage constant current 

350 mA
Příkon svítidla 4,8 W Luminaire power 

requirement
4,8 W

Připojení konektor Connection connector
Způsob montáže vestavná stropní Way of assemblage built-in, ceiling
Rozměry Ø80 x 48 mm Dimensions Ø80 x 48 mm
Montážní otvor Ø65 +1,0 mm Assemblage hole Ø65 +1,0 mm

Materiál svítidla válcovaný hliník Luminaire material rolled aluminium

LED svítidlo - AVR 55.18 LED luminaire - AVR 55.18
Vestavné svítidlo pro montáž 
do dutých stropů pro osvětlení 
chodeb, koridorů, výstavních nebo 
pracovních ploch.

Built-in luminaire for assemblage to 
hollow ceilings for lighting of halls, 
corridors, exhibition or working 
areas.

Světelný zdroj 42x LED Light source 42x LED
Teplota světla 3200 °K Light temperature 3200 °K
Barva svítidla bílá nebo eloxovaný 

hliník
Luminaire colour white or anodised 

aluminium
Napájecí napětí konstantní proud 

350 mA
Feeding voltage constant current 

350 mA
Příkon svítidla 8,4 W Luminaire power 

requirement
8,4 W

Připojení konektor Connection connector
Způsob montáže vestavná stropní Way of assemblage built-in, ceiling
Rozměry Ø74 x 50 mm Dimensions Ø74 x 50 mm
Montážní otvor Ø57 +1,0 mm Assemblage hole Ø57 +1,0 mm

Materiál svítidla válcovaný hliník Luminaire material rolled aluminium

Objednací kódy  
a příslušenství

Ordering codes and 
accessories

AVR 55.18LV Těleso svítidla bez napájecího 
modulu, bílá RAL 9003

Luminaire body without feeding 
module, white RAL 9003

AVR 55.18LAL Těleso svítidla bez napájecího 
modulu, přírodní eloxovaný 
hliník

Luminaire body without feeding 
module, natural anodised 
aluminium

BPHE010C351-50 Napájecí modul 230V/50Hz s vý-
stupem 3-30V / 350mA, 10W

Feeding module 230V/50Hz with 
an output 3-30V / 350mA, 10W
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Objednací kódy  
a příslušenství

Ordering codes and 
accessories

AVR 56.13LV Těleso svítidla bez napájecího 
modulu, bílá RAL 9003

Luminaire body without feeding 
module, white RAL 9003

AVR 56.13LAL Těleso svítidla bez napájecího 
modulu, přírodní eloxovaný 
hliník

Luminaire body without feeding 
module, natural anodised 
aluminium

BPHE010C351-50 Napájecí modul 230V/50Hz s vý-
stupem 3-30V / 350mA, 10W

Feeding module 230V/50Hz with 
an output 3-30V / 350mA, 10W

Objednací kódy  
a příslušenství

Ordering codes and 
accessories

AVR 55.18LVO Těleso svítidla bez napájecího 
modulu, bílá RAL 9003

Luminaire body without feeding 
module, white RAL 9003

AVR 55.18LALO Těleso svítidla bez napájecího 
modulu, přírodní eloxovaný 
hliník

Luminaire body without feeding 
module, natural anodised 
aluminium

BPHE010C351-50 Napájecí modul 230V/50Hz s vý-
stupem 3-30V / 350mA, 10W

Feeding module 230V/50Hz with 
an output 3-30V / 350mA, 10W

LED svítidlo -  AVR 55.18…O LED luminaire -  AVR 55.18…O
Stylové svítidlo pro vestavnou 
montáž bez dalších rušivých  vlivů.  
Jako světelný zdroj je použito 42 
kusů HIGH-TECH LED diod s dlouhou 
provozní životností a vysokým 
světelným tokem. 

A stylish luminaire for built-in 
assemblage without any disturbing 
influences. 42 pieces of HIGH-TECH 
LED diodes with long-time service 
life and high light flow are used as 
the light source.

Světelný zdroj 42x LED Light source 42x LED
Teplota světla 3200 °K Light temperature 3200 °K
Barva svítidla bílá nebo eloxovaný 

hliník
Luminaire colour white or anodised 

aluminium
Napájecí napětí konstantní proud 

350 mA
Feeding voltage constant current 

350 mA
Příkon svítidla 8,4 W Luminaire power 

requirement
8,4 W

Připojení konektor Connection connector
Způsob montáže vestavná stropní Way of assemblage built-in, ceiling
Rozměry Ø74 x 50 mm Dimensions Ø74 x 50 mm
Montážní otvor Ø57 +1,0 mm Assemblage hole Ø57 +1,0 mm

Materiál svítidla válcovaný hliník Luminaire material rolled aluminium

LED svítidlo - AVR 56.13 LED luminaire - AVR 56.13
Desingové svítidlo s krycím 
rámečkem v moderním hranatém 
provedení.

A desing luminaire with covering 
frame in up-to-date square form.

Světelný zdroj 36x LED Light source 36x LED
Teplota světla 3200 °K Light temperature 3200 °K
Barva svítidla bílá nebo eloxovaný 

hliník
Luminaire colour white or anodised 

aluminium
Napájecí napětí konstantní proud 

350 mA
Feeding voltage constant current 

350 mA
Příkon svítidla 7,2 W Luminaire power 

requirement
7,2 W

Připojení konektor Connection connector
Způsob montáže vestavná stropní Way of assemblage built-in, ceiling
Rozměry 90 x 90 x 65 mm Dimensions 90 x 90 x 65 mm
Montážní otvor Ø86 +1,0 mm Assemblage hole Ø86 +1,0 mm

Materiál svítidla válcovaný hliník Luminaire material rolled aluminium

Objednací kódy  
a příslušenství

Ordering codes and 
accessories

AVR 57.116LV Těleso svítidla bez napájecího 
modulu, bílá RAL 9003

Luminaire body without feeding 
module, white RAL 9003

AVR 57.116LAL Těleso svítidla bez napájecího 
modulu, přírodní eloxovaný 
hliník

Luminaire body without feeding 
module, natural anodised 
aluminium

BPHE020C701-50 Napájecí modul 230V/50Hz s vý-
stupem 16-30V / 700mA, 20W

Feeding module 230V/50Hz with 
an output 16-30V /700mA, 20W

LED svítidlo - AVR 57.116 LED luminaire - AVR 57.116
Nejvýkonější LED svítidlo v této 
kategorii. Díky své minimální 
vestavné hloubce umožňuje montáž 
i do prostor, které neumožňují 
použití konvenčních svítidel.

The most powerful LED luminaire in 
this category. Thanks to its minimal 
built-in depth it allows assemblage 
even in premises that do not allow 
use of conventional luminaires. 

Světelný zdroj 82x LED Light source 82x LED
Teplota světla 3200 °K Light temperature 3200 °K
Barva svítidla bílá nebo eloxovaný 

hliník
Luminaire colour white or anodised 

aluminium
Napájecí napětí konstantní proud 

700 mA
Feeding voltage constant current 

700 mA
Příkon svítidla 16,4 W Luminaire power 

requirement
16,4 W

Připojení konektor Connection connector
Způsob montáže vestavná stropní Way of assemblage built-in, ceiling
Rozměry Ø119 x 35 mm Dimensions Ø119 x 35 mm
Montážní otvor Ø86 +1,0 mm Assemblage hole Ø86 +1,0 mm

Materiál svítidla válcovaný hliník Luminaire material rolled aluminium
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A B B R E V I AT I O N S  –  L E G E N D

Surface treatment type marking:

C chrome

S satin (matt chrome)

N stainless steel - brushing 

LB white polished varnish (RAL 9003)

LCM black matt varnish (RAL 9005)

LS silver varnish (RAL 9006)

LSM sterling metallic varnish

SET each SET contains complete material for the product assemblage

The products are supplied in standard surface treatment types specified for each product. 
Other surface treatment types may be made to order.

Legend to section J – Lighting fittings:

metal: surface treatment by varnishing, chrome plating or brass plating
AL: made of anodised aluminium
plastic: white colour
glass: lampshades made of opal glass, or in colour designs as offered

The lighting fitting includes a dichroic halogen bulb with Ø 51 mm divergence 
8 – 38°, voltage 12 V

The lighting fitting includes a halogen bulb, voltage 12 V

The lighting fitting includes a halogen bulb, voltage 230 V

The lighting fitting includes a fluorescent bulb, voltage 230 V

LED diodes are used in the lighting fitting, voltage 12 V

Lighting fitting feeding: directly from the network.

The lighting fitting must be fed from a central transformer.

The lighting fitting is to be fixed to a hole of pre-set diameter.

The set contains cables, transformer and lighting fittings in compliance with  
the set number

Z K R AT K y  –  L E G E N D A

Zkratky povrchových úprav:

C chrom

S satén (chrom matný)

N nerez ocel - kartáčovaná

LB lak bílý lesklý (RAL 9003)

LCM lak černý matný (RAL 9005)

LS lak stříbrný (RAL 9006)

LSM lak sterling metaloid

SET balení SET obsahuje vždy kompletní materiál k montáži výrobku

Výrobky jsou dodávané ve standardních povrchových úpravách uvedených u každého produktu.
Ostatní povrchové úpravy je možno vyrobit na zakázku.

Legenda k části J Svítidla:

kov: povrchová úprava provedena lakem, chromováním
AL: vyrobeno z eloxovaného hliníku
plast: barva bílá
sklo: stínidlo vyrobené z opálového skla, nebo skla v barvách dle nabídky

Ve svítidle je použita dichroická halogenová žárovka o ø 51 mm divergence 
8 – 38°, napětí 12 V

Ve svítidle je použita halogenová žárovka, napětí 12 V

Ve svítidle je použita halogenová žárovka, napětí 230 V

Ve svítidle je použita zářivka, napětí 230 V

Ve svítidle jsou použity LED diody, napětí 12 V

Svítidla se napájí přímo z rozvodné sítě

Svítidlo je nutno napájet z centrálního transformátoru nebo napaječe 

Svítidlo se upevňuje do otvoru o vyznačeném průměru

Set obsahuje kabely, transformátor a podle čísla setu počet světel

zkratky - legenda / abbreviations - legend

Upozornění:

1.  Dodavatel si vyhrazuje právo na technické změny výrobků v porovnání s jejich zobrazením 
v propagačních materiálech.

2.  Dodavatel si vyhrazuje právo na změny údajů uváděných v propagačních materiálech 
u  ednotlivých výrobků s ohledem na inovační a vývojové změny.

3.  Barevnost výrobků v propagačních materiálech se může odlišovat od skutečné barevnosti 
výrobků. Rozdíl může být způsoben technologií tisku těchto materiálů.

4.  Platné MO ceny výrobků bez DPH jsou uvedeny v aktuálním ceníku. Tento ceník je dostupný 
na vyžádání na obchodním oddělení firmy, případně u jednotlivých obchodních specialistů. 
Ceny získané jinde nemusí být aktuální nebo platné.

Notice:

1. The supplier reserves the right to technical changes of products compared to their pictures 
in the catalogue and other promotion materials.

2. The supplier reserves the right to changes of data stated in printed catalogue for individual 
products in consideration of innovation changes and other development changes 
of individual products.

3. The colours of products in printed catalogue may differ from real colours of products. 
Printing technology may cause the difference.

4. Applicable current prices excluding VAT are always stated in current price list.
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Objednávka výrobků:

Výrobky MIVOKOR můžete objednat několika způsoby

-  prostřednictvím e-shopu na www.mivokor.cz
-  písemně e-mailem na obchod@mivokor.cz
-  faxem na číslo: 00420 567 571 046. 

Zaevidováním objednávky do systému proběhne rezervace zboží. Potvrzením objednávky dojde 
k uzavření kupní smlouvy dle obchodních podmínek. Obchodní podmínky jsou ke stažení na 
www.mivokor.cz. 

Dodací podmínky:

Zboží je zasíláno nejpozději do pěti dnů od potvrzení objednávky s výjimkou výrobků, u kterých je 
v katalogu uvedena delší lhůta dodání. Dostupnost zboží bude upřesněna, vč. počtů kusů které 
budou dodány, při potvrzení objednávky mailem nebo telefonicky.

Zboží je zasíláno přepravní službou.
Cena přepravného se řídí obchodními podmínkami dodavatele. 
Balné není účtováno.

Z expedice odchází výrobky v neporušených obalech a přepravní služba garantuje jejich předání 
ve stejném stavu. Při převzetí zboží žádáme o kontrolu dodaného zboží, především případného 
poškození obalů. V případě jejich poškození, uplatněte reklamaci u řidiče přepravní služby. 

Dodavatel nezaručuje vždy okamžitou dostupnost všech položek zboží.

Reklamace zboží poškozeného při přepravě

Zjistíte-li poškození zboží při přepravě, odmítněte toto zboží převzít a sepište s řidičem reklamační 
zápis o škodě. Poškozené zboží bude vráceno dodavateli a Vám bude vyexpedována nová zásilka.
Zjistíte-li škodu následně po rozbalení zboží, volejte expedici dodavatele: 00420567571033 
a nahlaste reklamaci. Expediční oddělení zajistí vyřízení reklamace. Reklamaci je nutno uplatnit ve 
lhůtě 3 dnů od dodání zboží. Reklamace uplatněné později není možné akceptovat.

Reklamace výrobní vady zboží
V případě reklamace výrobní vady zboží žádáme o zaslání reklamačního protokolu s přesným 
popisem závady, s uvedením kódu a názvu výrobku, počtu reklamovaných kusů, číslem faktury 
a návrhem na řešení reklamace (dobropis nebo výměna). Zřetelně uveďte jméno, příjmení 
a telefonický kontakt na osobu, která reklamaci projednává. 

Reklamační protokol zašlete:
-  písemně e-mailem na: obchod@mivokor.cz
-  faxem na číslo: 00420 567 571 046. 

K vyřízení reklamace Vás budeme kontaktovat.
Reklamace můžete řešit i prostřednictvím jednotlivých obchodních specialistů.

B U S I N E S S  I N F O R M AT I O N 
Ordering goods:

You can order MIVOKOR products in any of the following ways: 

- through an e-shop at www.mivokor.cz
- in written by e-mail sent to: obchod@mivokor.cz 
- by fax: 00420 567 571 046. 

At the moment of order registration in the system, the goods are reserved. The order confirmation 
means closing of the contract of purchase in compliance with business terms. The business terms 
and conditions may be downloaded at www.mivokor.cz. 

Goods are dispatched in maximally five days as from the order confirmation, except for products 
with longer terms of delivery specified in the catalogue. Goods availability will be specified – 
including the number of pieces that will be delivered - at the moment of order confirmation by 
mail or by phone. 

The supplier does not guarantee availability of all the items. 

Delivery terms:

The goods are sent by transport service. 
The transport costs follow the business terms and conditions of the supplier. 
We do not charge any packaging costs. 

We dispatch the goods in non-damaged packages and the transport service guarantees their 
delivery in the same conditions. 
Please be so kind and check the goods supplied, mainly for possible damage of packages when 
taking over the goods. In case of any damage make a claim at the transport service driver. 

Claims of goods damaged during transport:

In case of establishing any damage of goods during transport, refuse to take over the goods and 
write a protocol on damage with the driver. The damaged goods will be returned to the supplier 
and a new delivery will be sent to you. 
If you establish any damage consequently – after unpacking the goods, call the telephone 
number of the carrier as specified in the transport note, make the claim and require damage 
report protocol writing. 
The transport services provide a term of 3 days for making a claim. 
It is not possible to accept claims without any written protocol of damage.

Claims referring production faults

In case of a claim referring production faults be so kind and send us a claim protocol with exact 
description of the fault, code and name of the product, number of claimed pieces, invoice 
number and a proposal for the claim settlement (credit note or replacement). Clearly state the 
name, surname and telephone contact to the person in charge of the claim.

Send the claim protocol to:
- in written form by e-mail to: obchod@mivokor.cz 
- by fax to: 00420 567 571 046. 

We will contact you to settle the claim.
You can solve claims even through individual sale experts. 

obchodní informace / business information


