
Plánek Vaší kuchyně
600 mm 1,2 m



Návod - Jak zaměřit kuchyň?
1. Zakreslete do přiloženého plánku obrys místnosti, půdorys
(stačí tvar místnosti a rozměry jednotlivých zdí)
2. Zakreslete pozici okna – umístění od nejbližšího rohu místnosti, šířka okna,
výška okna, jak vysoko je spodní hrana parapetu, jakým směrem se okno otvírá.
3. Zakreslete dveře – umístění od nejbližšího rohu místnosti, šířka dveří,
výška dveří, jakým směrem se dveře otvírají.
4. Zakreslete jiné překážky v interiéru, jako je radiátor, stoupačky, komín (vždy 
změřte vzdálenost od nejbližšího rohu místnosti, u radiátoru i šířku, výšku
a kde se radiátor ovládá)
5. Zakreslete, kde jsou v prostoru kuchyně umístěny technické přípojky (Voda, 
odpad, elektřina, plyn….) pokud nejsou technické přípojky vedeny ve zdi jsou vedeny 
po zdi) je potřeba  zjistit,  kolik cm zasahují do místnosti (to znamená kolik cm je od zdi 
k vnější hraně přípojky).
Pokud si nebudete vědět rady, tak nám prosím zavolejte.
Můžete se podívat také na video, kde je detailně prezentován návod na to, 
jak správně zaměřit kuchyň.

Abychom mohli správně vypracovat návrh kuchyňské
linky,  prosíme o  doplnění  odpovědí na následující otázky:

Pro kolik osob má kuchyně sloužit?

Nějaké speciální požadavky? (Př. Uživatel na kolečkovém křesle, nízká pracovní deska atd.)

Jaký přibližný rozpočet máte na Vaší kuchyň?

Kontakt na Vás:

Požadujete v kuchyni:

Jaké spotřebiče plánujete umístit do nové kuchyně?

Jaký styl kuchyně hledáte (můžete vybrat i více možnosti)?
Moderní
Rustikální
Tradiční (neutrální)
Lesklá dvířka

Tmavé barvy (jaký odstín)
Dřevodekor
Světlé barvy (jaký odstín)
Kombinace barev (jakých)

Kuchyně součástí obyváku          
Kuchyně spojená s jídelnou          
Kuchyně samostatnou místností

Ostrůvek              Bar  Stůl spojený s ostrůvkem, nebo jiné „posezení“?

do 50 tisíc           50 - 100 tisíc          100 - 150 tisíc           150 - 200 tisíc          Více než 200.000 Kč  

Odsavač
Mikrovlnka
Kombinovaná lednice s mrazákem
Myčka nádobí  
Mrazák
Pračka
Elektrická varná deska

jméno, příjímení:
telefon, e-mail:
adresa realizace kuchyně:
Předpokládaný termín realizace kuchyně:

Plynová varná deska
Kávovar
Parní trouba
Vinotéka
Trouba
Volně stojící sporák
 

vestavěný

indukční

volně stojící

sklokeramická

Máte v současnosti nějaké spotřebiče, které byste chtěl/a  zabudovat 
do nové kuchyně? Pokud ano, tak jaké (výrobce, typ)

Pozice dveří, oken, přípojek a jiných překážek

Jaká je výška místnosti?:

stěna 1

stěna 3

stěna 2

stěna 4


