
Plánujete novou kuchyni?
K úspěšnému naplánování kuchyně je potřeba i přesně  
změřit prostor a instalace (v mm nebo cm). 
Pokud se do měření nechcete pustit sami, nevadí, můžete si ho objednat jako placenou službu.

 

1. Délka stěny/prostoru pro kuchyni
2. Umístění elektrických přívodů, vypínačů a zásuvek  

(výška nad podlahou, vzdálenost od rohu, dveří apod.)
3. Umístění elektrických přívodů, vypínačů a zásuvek  

(výška nad podlahou, vzdálenost od rohu, dveří apod.)
4. Umístění přívodu vody a odpadu
5. Umístění plynového vedení a uzávěru 
6. Umístění oken a dveří (šířka, výška, u oken i výška parapetu)
7. Umístění topení/radiátoru (šířka, hloubka, odkud vedou trubky)

Pokud v prostoru, kam chcete umístit kuchyni, vedou nějaké další instalace (stoupačky, trubky topení, 
vody, atd.), je třeba také znát jejich umístění (výšku od podlahy, vzdálenost od zdi…).

Plánujete novou kuchyni?
Odpovězte prosím na následující otázky:
Jaké rozměry má vaše kuchyně a jaký má tvar?  
Kde máte okna, dveře, rozvody vody, elektrické zásuvky, přívod plynu?  
Podívejte se na příklad na druhé straně tohoto dotazníku.

1. Jakou sestavu skříněk jste si vybrali?  
(název a barva dvířek, barva skříněk)

Příklad: RINGHULT, lesklá bílá dvířka, bílá skříňka

2. Jaké úchytky jste si vybrali?  
(název, rozměr a barva)

Příklad: TYDA 138 mm, nerezavějící ocel

3. Jakou pracovní desku jste si vybrali? (název a barva)

Příklad: KARLBY, dub

4. Chcete, aby vaše kuchyně měla plastové  
nožičky se soklem nebo kovové viditelné?  
Příklad: bílý sokl/nohy METOD 8 cm

5. Jaký typ dřezu jste si vybrali?  
(název a rozměry) 

Příklad: VATTUDALEN, dřez s odkapávačem, 69×47 cm

6. Jakou vodovodní baterii jste si vybrali?  
(název a barva) 

Příklad: ÄLMAREN s výsuvnou hubicí, nerezavějící ocel

7. Jaký systém integrovaného osvětlení jste si vybrali? 
(název a barva)

Příklad: MITTLED, bílé

8. Jaké nástěnné doplňky jste si vybrali?  
(název a barva)

Příklad: KUNGSFORS, nerezavějící ocel

9. Jaké spotřebiče jste si vybrali?

• trouba Příklad: ANRÄTTA, nerezavějící ocel

• varná deska (indukční, plynová) Příklad: SMAKLIG, indukční varná deska

• digestoř (vestavná, nástěnná, stropní) Příklad: UNDERVERK, vestavná digestoř

• mikrovlnná trouba Příklad: MATÄLSKARE, nerezavějící ocel 

• kombinovaná mikrovlnná trouba Příklad: ANRÄTTA, nerezavějící ocel 

• myčka (šířka) Příklad: RENODLAD, vestavná myčka

• pračka Příklad: TVÄTTAD, vestavná pračka

• chladnička/mraznička (vestavná, volně stojící) Příklad: TINAD, vestavná chladnička/mraznička

• nějaký stávající spotřebič, který si chcete  
v kuchyni ponechat

popis

 

Místo na vaše poznámky nebo dotazy:

Na všechny spotřebiče 
poskytujeme záruku 5 let,  
kromě série LAGAN  
a TILLREDA, která má  
záruku 2 roky.

Na kuchyně METOD 
poskytujeme záruku 25 let.

Na kuchyňské baterie
a kuchyně ENHET 
poskytujeme 
záruku 10 let.

Vaše kuchyně je na skladě, 
takže si ji můžete odvézt  
již dnes.


