P L Á N O VA C Í
Volně stojící sporák
elektrický
plynový
Varný panel vestavný
plynový
indukční
parní trouba
vestavný kávovar

LIST

Styl kuchyně
moderní
rustikální

50 cm
60 cm
sklokeramický
vestavná trouba elektrická
kompaktní trouba

Mikrovlnná trouba
vestavná

volně stojící – š......... v......... h.........

Odsavač par
pod skříňku
odtah do komína
ostrůvkový

vestavný s lištou
komínový
recirkulační bez odtahu

klasický
Hi-tech

Tvar kuchyně
rovná linka
do „L“
ostrůvkové uspořádání
Dvířka
masivní
lakované leské
biodeska
hladké

dýha
lakované matné
fólie
frézované

Pracovní plocha
vysokotlaký laminát (nejběžnější)
umělý kámen

Dřez

Typy skříněk
prosklené
otevřené poličky
spodní velké výsuvy
otevíravé nahoru
roletová

keramický
nerezový
granitový

Myčka
vestavná
volně stojící

o koupi uvažuji později
45 cm
60 cm

Baterie
klasická páková
se sprchou

sklopná pod okno
beztlaková pro průtokový ohřívač

Vestavný odpadkový koš
1 nádoba
sorter na tříděný odpad, počet nádob 2 3 4 5
drtič odpadu do dřezu (vynikajcí věc – doporučujeme)
lis na odpad
Osvětlení
zářivky pod horní skříňky
bodovky pod horní skříňky
Stolování
snídaňový stolek
samostatný stůl pro ........... osoby

světelné dno
barový pult

do „U“
s protilinkou
lamino

barva nebo dřevina barvy – jaké? .................................................
kombinace dřeviny a barvy – jaké? ..............................................
kombinace dvou barev – jaké? .......................................................

Chladnička
dvoudveřová (americká)
vestavná
volně stojící – š......... v.......... h.........
kombinace s mrazničkou
jednodřez
jednodřez s odkapnicí
dvoudřez
rohový dřez

tradiční

určitě ano

žulová
corian
spíše ne

Ergonomie
trouba ve výši očí
snížené varné centrum
zvýšený dřez
výška pracovní plochy od podlahy ............. cm
vysoké horní skříňky (85–100 cm)
středně vysoké horní skříňky (65–75 cm)
nízké skříňky (30–45 cm)
výsuvná spižní skříň
otočný karusel do rohové skříně
vestavný kráječ
vestavný robot
K plánovacímu listu prosím přiložte půdorys kuchyně, kde
budou vyznačeny šířky, výšky a polohy:
dveří, oken, těles ústředního topení, výška parapetů u oken,
umístění plynu, umístění vody a odpadu, případně jednotlivé
elektrické zásuvky, ověřte si, kam je možno odvést odtah
z odsavače par, typ podlahy.

HEZKÁ
KUCHYŇ

