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NEŽ ZAČNETE PLÁNOVAT
Ergonomie kuchyně
Pracovní plocha
Ideálním místem pro přípravu pokrmů je místo mezi dřezem a
varnou desku. Minimální vzdálenost pro tuto činnost mezi nimi
je 80cm. Důležité je pro pracovní plochu dostatečné osvětlení.
Pracovní plochu si můžete, pokud to lze, rozšířit o kuchyňský
ostrůvek.
Umístění skříněk
Boční skříňky neumísťujte až ke zdi. Počítejte mezi zdí a
skříňkou mezeru cca. 5cm. Vzniklá mezera se zakryje krycí
lištou ( u spodních skříněk ) nebo krycím rámečkem (u
horních skříněk).
Spodní skříňky
Při výběru spodních skříněk preferujte pokud to bude možné
zásuvkové skříňky - budete mít větší přehled o obsahu skříňky
i snadnější přístup k jejímu obsahu. Vzdálenost protilehlých
skříněk např. u kuchyně do tvaru U doporučujeme 120cm.
Kuchyňské náčiní
hrnce, vařečky a ostatní potřebné náčiní umístěte co nejblíže
varné desky. Popřípadě můžete kuchyňské náčiní zavěsit na
zeď pomocí závěsného systému.
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Umístění dřezu
Jestli jste se rozhodli umístit dřez pod okno, ujistěte se, že
dřezová baterie nebude zavazet při otevírání okna.
Nezapomeňte na osvětlení. Zajistěte si dostatečný
odkládací prostor okolo dřezu. Není vhodné dřez dávat
těsně vedle zdi nebo vysoké skříňky.
Vestavná trouba
Pokud se jí rozhodnete umístit do vysoké skříňky nebudete
se muset ohýbat a na připravované jídlo pěkně uvidíte.
Myčka nádobí
Šetří váš čas i vodu. Umístěte jí co nejblíže dřezu aby jste si
usnadnili její naskládání a vyskládání. Také si tím
zjednodušíte napojení na zdroj vody a odpadové potrubí.
Varná deska
Okolo varné desky by měl být dostatečný odkládací prostor
pro odložení hrncem, kuchyňského náčiní nebo ingrediencí.
Není vhodné ji dávat těsně vedle zdi nebo vysoké skříňky.
Rychlovarná konvice
Pokud se rozhodnete používat ve vaší kuchyni rychlovarnou
konvici, zvolte její umístění tak, aby nestála pod horními
skříňkami. Vycházející pára může poškodit skříňky
nalézající se nad konvicí
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Než navštívíte kuchyňské studio
Nachystejte si prosím tyto informace:
Zaměření:
źZaměřte místnost, kde bude stát kuchyňská linka. Výšku a šířku oken, dveří, výklenků, včetně jejich umístění, respektive vzdálenosti od rohu
místnosti.
źU oken je nutné uvést výšku spodní hrany parapetu od podlahy.
źDále zaměřte vývody plynu, vody a odpadu, roury odtahu včetně rozvodů ve zdi, ale pouze v případě, že se nechystáte změnit jejich umístění.
Důležitá je opět vzdálenost od rohu místnosti a výška od podlahy.
źZaměřte radiátory a potrubí vedené po zdi, důležitá je výška od podlahy, průměr potrubí a jeho vzdálenost od zdi.
źNezapomeňte uvést výšku místnosti a materiál zdi, na kterou se budou věšet horní skříňky.
Spotřebiče:
źUveďte, zda bude v kuchyňské lince umístěna myčka, typ myčky a její šířku (45 nebo 60 cm).

Pokud bude v kuchyňské sestavě umístěn samostatný sporák, uveďte jeho rozměry. Pozor, mezi skříňkou a sporákem je nutno dodržet odstup
min. 1cm.
źUveďte typ odsavače par, (komínový, vestavný nebo pod skříňku). Toto je nutné zejména u vestavných odsavačů, abychom správně připravili
skříňku pro vestavbu.
źPokud budou v lince vestavné spotřebiče (trouba, mikrovlnná trouba, lednice), prosíme uveďte jejich typ.
źUveďte typ a umístění dřezu.

Elektroinstalace pro montáž kuchyně
Před vlastní realizací instalačních vývodů pro kuchyň je nutno se řádně seznámit s členěním a energetickými požadavky vybrané kuchyňské
sestavy !! Hlavní trasu kabelů vést cca 12 cm pod vrchem horních skříněk. Sestupné trasy vedení vést mimo prostor upevňovacích bodů
jednotlivých skříněk !! Před provedením či opravou omítek se doporučuje provést zakreslení či fotodokumentaci provedených instalací,
aby se předešlo případným pochybnostem a komplikacím při montáži !!
V případě instalace varné desky nebo sporáku s požadavkem na třífázové připojení 380-400 V/16A je nutno, aby vlastní bytová jednotka (či
rodinný domek) měly provedeny třífázové připojení.
V prostoru za myčkou nádobí nesmí být umístěn žádný ventil, odpad ani zásuvka !!! Zásuvky za spodními skříňkami musí být ve výšce minimálně
30cm nad podlahou !! K používaných drobných kuchyňských spotřebičů (např. rychlovarná konvice ,toustovač, apod.) se doporučuje realizovat
zásuvky nad pracovní plochou taktéž jako samostatně jištěný obvod (16 A ) !!!
Samostatně jištěných zásuvek nad pracovní plochou může být i více (dle uvážení uživatele). Zásuvky však nesmí být osazovány méně jak 20 cm
od přívodu vody. Osvětlení vestavěné do kuchyňské sestavy může být napojeno na světelný obvod společný dalším prostorám bytu či domu.
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1. Odpadová roura má průměr 40mm
2. Přívod teplé a studené vody opatřen rohovým ventilem na stojánkovou baterií 3/8 ". Při použití myčky nebo
pračky se použije kombinovaný rohový ventil s vývodem 3/8 " a 3/4 ". Je-li myčka napojena na vlastní přívod vody
a odpad ( při větší vzdálenosti od dřezu ) musí být přívod vody a odpad umístěny vedle myčky, ne za myčkou.
3. Plynový uzávěr musí být přístupný mimo prostor varné desky nebo sporáku
4. Odtahová roura do komína o průměru 120 mm (dle typu odsavače ). Problematiku odsávačů řádně
prodiskutujte s prodejcem. Minimální výšku spodní části odsávače par najdete v technických specifikacích výrobce.
Námi udané výšky dodržte pokud nemáte technické údaje od výrobce k dispozici. U komínového odsavače
doporučujeme udělat zásuvku mimo vertikální střed odsavače nad tělem odsavače tak aby byla zakryta krytem
odtahové roury.
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