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Spodní skříně
Výšku spodních skříní naší řady nabízíme v jednotné
výšce 85 cm (včetně pracovní desky) a vybírat můžete
mezi moduly o šířkách 30 a 60 cm. Základním materiálem korpusů je kvalitní laminovaná dřevotřísková
deska o tloušce 18 mm, záda jsou vyrobena z 3 mm
bílého sololaku. Díky 28 mm tloušťce pracovní desky
je zaručena vysoká odolnost.
Výhodou řady HOBIS kuchyně je její variabilita. Podle
dispozic prostoru můžete z naší nabídky jednoduše
poskládat vybavení celé kuchyně. Vybírat tak můžete například skříň s vestavěnou lednicí, skříň pod
dřez či skříň s jednou nebo pěti zásuvkami. Možnost
rohových sestav zajistí rohová skříň. Nohy kuchyně
můžete skrýt soklem.

Vrchní skříňky

Dekory

V nabídce vrchních kuchyňských skříněk naleznete
dvě varianty šířky korpusu. Na výběr máte moduly
široké 30 a 60 cm, oba dva disponují výškou 60 cm.
Samozřejmostí je i nabídka skříňky pro digestoř,
která jako jediná má výšku 37 cm, či vrchní rohová
skříňka. Základním materiálem korpusů je kvalitní
laminovaná dřevotřísková deska o tloušťce 18 mm,
záda jsou vyrobena z 6 mm silné lakované MDF desky. Přirozeně dbáme na bezpečnost a jednoduchost
přichycení skříňky na zeď, a proto jsou součástí vrchních skříněk i kvalitní závěsy s regulací.

Korpusy skříní kuchyňských linek jsou vždy v šedé
barvě. Dveře a čela zásuvek jsou na výběr podle
vzorníku HOBIS na str. 1. Pracovní desky nabízíme
v dekoru světlý beton.
Solitérní kuchyňky KU dodáváme ve všech dekorech
podle vzorníku HOBIS na str. 1, pouze pracovní deska
je vždy v dekoru světlý beton.

Komfortní stolování zaručí naše jídelní stoly, které lze
objednat v rozměrech 80 × 80 cm nebo 120 × 80 cm.

Pracovní desky
Nabídku tvoří pracovní desky rovné a rohové. Jsou
dodávány zároveň s krycí lištou, která zabrání zatékání vody za pracovní desku. Objednávat je, stejně
jako spodní sokly, musíte samostatně.
Potřebujete k pracovní desce nerezový dřez, pákovou baterii nebo kovový držák na mikrovlnnou
troubu? To i celou řadu kuchyňského příslušenství
naleznete v naší nabídce. Vše samozřejmě můžete
objednávat samostatně.

Aby se zásilka dostala bezpečně až do vaší kanceláře, dodáváme kuchyně demontované v několika
bezpečně zabalených balících.
Součástí každého balení je take přehledný návod,
který umožňuje snadnou a rychlou montáž.
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Elegantní design a shodné dekory materiálů s kancelářským nábytkem HOBIS umožňují umístit kuchyňku přímo ve vaší kanceláři či jiných reprezentativních prostorách vaší ﬁrmy. Je to ideální způsob, jak rychle poskytnout občerstvení vašim hostům. Kapacita polic a zásuvky zabezpečí uložení dostatečného množství skleniček
či hrnků. Na pracovní desku můžete umístit kávovar, o chlazené nápoje se postará vestavěná lednice.
Pak jen stáhnete roletu a máte uklizeno!
Podle rozsahu vybavení nabízíme ve čtyřech variantách:

KU 2 0 – bez vybavení
KU 2 1 – s dřezem a baterií
KU 2 2 – s lednicí
KU 2 3 – s lednicí, dřezem a baterií
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