
Atraktivní nábytek
Skříně s výplněmi dveří 

v kombinaci skla 
a laminovaných desek jsou 
často používaným prvkem 

v soudobém moderním 
trendu při zařizování místností.



Výtvarné možnosti
Příliš velká plocha světlých 
dveří skříně může působit 
v interiéru monotónně, 
a proto ji lze odlehčit 
a zároveň výtvarně oživit 
použitím pruhu skla 
vsazeného do přírodního 
hliníkového kování Calgary.



Pracovna
V moderně zařízené pracovně 

má vestavěná  skříň 
s efektními skleněnými prvky 

své nezastupitelné místo.



Jak vyzrát na nudu 
Mléčně skleněná výplň 
středních částí dveří 
dodá zábavnou 
lehkost a eleganci
nejen skříni, 
ale i celému pokoji.



Radost vyrůstat
Hladké barevné 

kostky na dveřích 
rozveselí každý 

dětský pokoj.



Neviditelná skříň
Vhodná volba materiálu a 
členění výplní dveří skříně 
umožňuje její barevné 
začlenění do celkového 
provedení pokoje, kde světlý 
nábytek podtrhuje celkovou 
čistotu interiéru.



Královna garáže
Skříň s prakticky uzpůsobeným 

systémem širokých 
polic zajistí pohodlnou

organizaci všech 
věcí v garáži.



Přehlednost
Velký výběr prvků vnitřního 
členění skříně nebo šatny 
umožňuje vždy vyhovět 
individuálním požadavkům 
zákazníka, a docílit tak 
přehlednosti celého 
úložného prostoru.



Ve světlém tónu
Použití světlého materiálu 
na vnitřek šatny podtrhuje 

celkově příjemný dojem 
pořádku ze systémového 

uložení oblečení, 
a vhodně tak doplňuje 

funkcionalistické vyznění 
interiéru ložnice.



Moderní průchod
Klasické dveře mezi 
místnostmi mohou být 
nahrazeny posuvnými, které 
tvoří působivý a originální 
prvek každého interiéru.



Kouzlo detailu
Každý detail posuvných dveří 

skříně je pečlivě výrobně 
zpracován. Použité barvy 

a  materiály výplní dveří lze 
ideálně doplnit 

a podtrhnout výběrem 
profilů ze široké škály 

hliníkového i ocelového kování.



Skleněná harmonie
Současná výstavba 
poskytuje mnoho 
prostoru pro použití  
nestandardních řešení 
– průhledné skleněné 
skládací dveře posílí kouzlo 
moderního obydlí 
nebo kanceláře.



Nekonvenční spojení
Sytá barva vestavěné skříně 

vyniká na pozadí jasné 
výmalby zdí v předsíni.



Klasická řešení
Vnitřní zařízení skříně 
upoutá pozornost díky 
provázanosti použitých 
barev a materiálů 
s přehledným užitným 
rozčleněním prostoru.

Ušlechtilý vzhled
Tmavě hnědá přední plocha 

skříně, zaujímající celou 
stěnu pokoje, tvoří i díky 

bodovému halogenovému 
osvětlení dominující 

prvek interiéru.



Příjemná knihovna
Domácí knihovna, 
uspořádaná do vestavěné 
skříně s prosklenými 
ratanovými dveřmi, 
potěší svou útulností.

Chytré uložení
Knihy uložené 

v policích za posuvnými 
prosklenými dveřmi jsou 
chráněny před prachem 

i vlhkostí, ale zůstávají 
přehledně uspořádané 

a snadno dostupné.



Výrazné kontrasty
Použití odlišných barev 
výplní a profilů kování 
společně s horizontálním 
členěním dveří podtrhují 
současný moderní 
vzhled skříně.

Geometrie
Skleněné police 

na rohu volně stojící 
skříně zdůrazňují 

geometrický vzhled 
moderního nábytku.



Transparentní stěna
Posuvné dveře 
z pískovaného skla 
umožňují částečně 
poodhalit vnitřní 
kompozici polic i zásuvek, 
a ideálně tak doplňují 
a oživují použitou  
modř na stěnách.

Není co skrývat
Vnitřní prvky skříně, 

zhotovené ze světlých 
laminovaných desek, 
zajímavě kontrastují 

s chladným odstínem 
částečně průsvitných 

posuvných dveří.



Funkcionalistický 
vzhled
Pravidelné horizontální 
dělení skleněných výplní 
posuvných dveří pomocí 
vodorovných profilů 
může navazovat i na 
minimalistický interiér.

Burgundské 
pro znalce

Žhnoucí červeň prosklených 
posuvných dveří skříně 

se spolu s jasnou symetrií 
přírodního hliníkového 

kování stává dominantním 
estetickým prvkem interiéru.



Zrcadlová stěna
Oranžové květiny 
zdobící zrcadlové 
plochy posuvných dveří 
skříně jsou doplňkem 
k fialovým rostlinným 
motivům na stěnách 
a zrcadla zároveň 
pomáhají opticky zvětšit 
prostor kuchyně.

Možnosti prostoru
Pravidelně geometricky 

uspořádaný světlý vnitřek 
skříně zklidňuje barevnou 

úpravu kuchyně a tvoří 
zajímavou alternativu 

ke klasickému způsobu 
ukládání nádobí 

a doplňků v kuchyni.



Dobře vybavená 
předsíň
Do prostorné skříně 
v předsíni se vejde nejen 
oblečení a boty, ale 
najdou tam své úložné 
místo i předměty 
k zajištění běžného 
chodu domácnosti.

V japonském stylu
Vstup do obytných 

místností zajišťují 
poloprůhledné skleněné 

posuvné dveře.



Praktická řešení
Přehledné standardní 
uspořádání skříně 
uvítají všichni, kteří mají 
rádi pořádek a jasný 
systém v ukládání věcí 
ve svém domově.

Tradiční 
i ergonomické

Klasické dveře skříně 
ukrývají ergonomicky 

navržené vnitřní 
uspořádání skříně, jež 

umožňuje snadno 
a rychle dosáhnout na 
uskladněné oblečení.



Světlo a prostor
Tmavší předsíň dokáže 
rozjasnit a opticky zvětšit 
široká zrcadlová skříň.

Diskrétní šatna
Prostorná skříň v předsíni 
s promyšleným vnitřním 

členěním dokáže bez 
problémů pojmout a před 

příchozími skrýt veškeré 
ošacení i boty.



Slunné podkroví
Skříň s šikmými posuvnými 
zrcadlovými dveřmi projasní  
podkrovní prostory 
a umožní maximální 
využití prostoru určeného 
pro uložení věcí.

Magie skla
Skládací průhledné 

skleněné dveře na rozdíl od 
klasických  dokáží dodat 

interiéru pocit 
volnosti a lehkosti.



Skříň snů
O vnitřním uspořádání 
skříně, počtu a typu 
polic,zásuvek, košů, šatních 
tyčí a dalších doplňků 
spolurozhodujete sami 
v průběhu procesu 
návrhu skříně.

Tiché zásuvky
Pohodlná, prostorná 

a dobře osvětlená skříň je 
vybavena zásuvkami 

s tichým a lehkým chodem – 
na výběr je bohatá nabídka 

typů pojezdů zásuvek 
a způsobů jejich otvírání.



Originální průsvity
Na  policích ve skříni 
vládne dokonalý řád 
a pořádek, částečně 
viditelný přes plochu 
posuvných dveří 
ze skla s potiskem 
imitace pískování.

Přehlednost
Drátěné koše 

umožňují okamžitý 
a dokonalý přehled 

o uloženém obsahu.



Na svých místech
Mezi policemi, zásuvkami, 
koši a šatními tyčemi lze 
při návrhu skříně vždy 
nalézt vhodné prostory 
pro uložení schůdků, 
žehlícího prkna, čistících 
prostředků a náčiní 
i ostatních věcí, které jsou 
nutné pro bezproblémový 
chod domácnosti.

Koše kontra 
zásuvky

Své místo nacházejí ve 
skříních často oba prvky 
– koše nabízejí okamžitý 
přehled a vzdušnost na 

rozdíl od diskrétního 
uložení obsahu 

v zásuvkách.



Dolní partie
Spodní prostory 
skříní jsou tradičně 
určeny spíše pro 
ukládání bot a méně 
často používaných či 
objemnějších 
a těžších věcí.

Klasická varianta
Běžné je použití 

standardní pevné 
šatní tyče v horní části 

skříně v pohodlném 
dosahu uživatele.

Správné měřítko
Rozměry zásuvek 
se přizpůsobují typu 
a velikosti ukládaných 
předmětů.

Praktické uložení
Výsuvné drátěné koše 

a police jsou ideální pro 
vzdušné a přehledné 

ukládání věcí, v tomto 
případě ručníků i obuvi.



Nahoru i dolů
Sklopné šatní tyče 
zjednoduší dostupnost 
oblečení uloženého 
v horních partiích skříně, 
které jsou jinak mimo 
běžný dosah uživatele.

Doplňky
Moderní skříň může 
obsahovat například 

i speciální úchyt 
na žehličku.

Mělké skříně
I ve skříních 
s nedostatečnou 
hloubkou nám instalace 
výsuvných šatních 
věšáků dovoluje uložení 
ošacení na ramínkách 
s možností pohodlného 
přístupu a výběru.

Horní partie
S využitím sklopných 

šatních tyčí se otvírá pod 
stropem vysokých šatních 

skříní další využitelný 
prostor pro uložení ošacení 

na ramínkách, který byl až 
dosud obtížně přístupný.



Výsuvné police
V hlubokých skříních lze 
boty ukládat na výsuvné 
police, které umožňují 
bezproblémový a rychlý 
přístup i do zadních 
řad bot.

Drátěné police
Dalším možným 

způsobem je ukládání 
bot na drátěné police.

Netradiční řešení
Ve skříních 
s nedostatečnou 
hloubkou mohou být 
dámské boty uloženy 
ve sklonu pomocí 
využití dvou pevných 
šatních tyčí.

Na podnose
Výsuvné police jsou 

komfortním a pohodlným 
řešením pro ukládání 

různých předmětů 
a ošacení, které zdokonalují 

využití celého vnitřního 
prostoru skříní.



Hliník
Hliníkové profily kování 
dveří skříni mají zvýšenou 
pevnost a odolnost povrchu 
a jsou nabízeny v několika 
typech povrchové úpravy. 
Povrchy profilů mohou 
být buď matné hladké, 
broušené nebo lakované 
v dekoru dřeva.

             Barvy hliníkových profilů kování dveří skříní

Matná hladká
Přírodní hliník

Matná hladká
Zlatá

Matná hladká
Champagne

Matná hladká
Olivová

Broušená
Hliník broušený

Broušená
Zlatá broušená

Broušená
Champagne broušená

Broušená
Olivová broušená

Lak
Mahagon

Lak
Jabloň

Lak
Ořech
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Textový rámeček



Návrh skříně pro jednu osobu Návrh skříně pro dvě osoby

dveředveře

Projekt
Ukázky příkladů 
projektů optimálního 
řešení vnitřní vestavby 
skříně pro jednu nebo 
dvě osoby.




