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CENOVÁ NABÍDKA  

Vypracovatel:  

Elektro SPEKTRUM s.r.o.  

KUCHYŇSKÉ STUDIO 
Husovo náměstí 71 
584 01 Ledeč nad Sázavou 

 
E-mail: info@kuchyne-ledec.cz 
Tel.: 608 666 852 

E-shop: www.expert.cz 
http://www.kuchyne-ledec.cz/ 

         Objednatel: Marie Nováková 

 

Vážená paní Nováková, 

 

jsme velice potěšeni, že jste pro vytvoření návrhu kuchyňské linky oslovila právě naše studio. Uvědomujeme 

si, že kuchyň představuje velmi důležitou součást domácnosti, kde každý den prožíváme významné chvíle 

s rodinou a přáteli. Je tedy třeba se zamyslet nejen nad designem, ale i praktickou stránkou věci. Myslíme, 

že se nám povedlo vytvořit takovou kuchyň, která Vám ulehčí práci, udělá radost a bude dlouhé roky sloužit. 

Naším cílem není vytvořit kuchyň k masovému prodeji neboli univerzální model pro co nejvíce lidí, ale 

celkový vzhled i jednotlivé doplňky vybíráme právě podle Vašich osobních preferencí. Nás zajímá, jakým 

způsobem se v tomto prostoru chcete pohybovat – kam budete ukládat hrnce, kam potraviny a na jakou 

stranu si přejete odkládat umyté nádobí. Toto všechno jsme zohlednili při vytváření grafického návrhu 

kuchyně a těší nás, že jste s výsledkem spokojena. 

 

mailto:info@kuchyne-ledec.cz
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Během společných schůzek jsme vybrali finální podobu Vaší nové kuchyně.  
 

KORPUS:    LTD 116 bílá 18/2840x1830 MP 

LTD H1180 Dub Halifax přírodní 18/2800x2070 ST37  

DVÍŘKA:     LTD DT4 kiruna 18/2800x2120 ARTSTONE/AS(ST2)  

PRACOVNÍ DESKA:   PD H1180 Dub Halifax přírodní 38/600x4100 rovná hrana ABS 

     PD H1180 Dub Halifax přírodní 38/920x4100 rovná hrana ABS 

PD ZÁSTĚNA:   PD zástěna F186 ST9 Beton Chicago světle šedý 8/4100x640   
KOVÁNÍ:    Blum (blumotion)  

     

Cena kuch. linky zahrnuje: zaměření, materiál a výrobu. (bez spotřebičů)  

Pozn. Stavební, instalatérské a elektrikářské práce zajišťuje odběratel. 

Kuchyňská linka 61 290,00 Kč 
Montáž 17 500,00 Kč 

PD zástěna  2 680,00 Kč 

Výsuvy Tandembox Antaro (12x) 12 890,00 Kč 

Výklopy Aventos HS + HK (5x) 14 980,00 Kč 

Úchytka + úchytkový profil černý 2 410,00 Kč 

Dřez + baterie granit 6 290,00 Kč 

Dávkovač saponátu 290,00 Kč 

odpadkový koš vložený do výsuvu 1 090,00 Kč 

Drát. výsuv 150 (komfort)  1 090,00 Kč 

Drát. výsuv roh (komfort) 5 950,00 Kč 

2x potravin. skříň 400 (5x koš komfort) 15 180,00 Kč 

Roleta černá 2 490,00 Kč 

Osvětlení LED pásek + hliníkový profil    2 120,00 Kč 

Příborník 900 480,00 Kč 

Celkem: 146 730 Kč vč. DPH 15%  

Grafický návrh + konzultace u zákazníka         - 980 Kč 

Cena kuchyňské sestavy celkem: 145 750 Kč vč. DPH 15% 

 

Poznámka.: Platnost cenové nabídky je 14 dní od data vystavení. 

     

Dne: 1.1.2021 Vystavil/a: KUCHYNĚ - LEDEČ 
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PŘEHLED MATERIÁLŮ 

LTD = „lamino desky“  

Laminované dřevotřískové desky jsou surové 

dřevotřískové desky laminované dekorativním papírem. 

Povrchová úprava vzniká nalisováním dekorativního 

papíru impregnovaného aminoplastickými pryskyřicemi. 

Laminované dřevotřískové desky jsou určeny pro použití 

v interiéru a suchém prostředí.  

 

Pracovní desky Feelwood s rovnou hranou 

Tato Pracovní deska Feelwood s rovnou 

hranou dosahuje svého přirozeného vzhledu díky 

povrchové struktuře synchronizované s obrazem dekoru. 

Přední dlouhý okraj je opatřen 1,5 mm hranou ABS ve 

stejném dekoru. 

Sladěné čelní hrany krátkých konců lze použít 

k vyzdvižení přirozeného efektu dekorů a vytvoření 

celkového vzhledu, který jen těžko odlišíte od masivního dřeva. Tím poskytnete zákazníkům 

vysoce kvalitní pracovní desku, která vypadá jak vizuálně, tak i na dotek jako skutečné dřevo. 

PD Zástěna 

Zádové desky dávají kuchyni moderní 

a atraktivní vzhled. Navržené ve stejném 

dekoru nebo jako kontrastní zádové desky 

k pracovním deskám poskytují robustní ochranu 

a zároveň ve svém atraktivním vzhledu poutají 

pozornost. Dodáváme je ve všech dekorech pracovních desek i v 5 kontrastních dekorech 

přímo ze skladu ve formátu 4 100 mm × 640 mm × 8 mm, přičemž jsou vyrobené na bázi 

dřevotřískové desky potažené na obou stranách laminátem. 

• Odolná ochrana proti stříkající vodě 

• Snadno se čistí 

• Stejný dekor a povrchová struktura jako pracovní deska 

• K dispozici také v 5 kontrastních dekorech 

• Ideální pro zakrytí stávající stěny s keramickými obklady 
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PŘEHLED KOVÁNÍ 

 

Závě Clip Top s tlumením Blumotion 

CLIP top BLUMOTION v sobě soustřeďuje inovativní techniku, 

na mezinárodní úrovni oceněný design a komfort pohybu. 

Integrované tlumení představuje technicky dokonalé, vytříbené 

řešení. Pro měkké a tiché zavírání dvířek nábytku. 

 

Výsuvy Tandembox Antaro 

TANDEMBOX, osvědčený Box systém z kovu, skýtá široké 

spektrum využití a nejrozmanitější možnosti provedení a pojetí 

designu: od standardních řešení až po speciální využití. Základ 

vždy představuje osvědčená korpusová lišta TANDEMBOX. Ta 

zajistí lehký chod a vysoký komfort pohybu. 
 

Výklop AVENTOS HK  

Tohle kování na výklopy má kompaktní konstrukci a budí 

nadšení spoustou integrovaných funkcí. Přesně díky tomu 

představuje AVENTOS HK top ideální řešení pro nábytek, u 

kterého je důležitý sebemenší detail. 

 

Výklop AVENTOS HS 

S AVENTOS HS se velká jednodílná čela naklání přes korpus. 

Zaručí to komfortní přístup až do vnitřku skříňky. Varianty 

designu jako věncové lišty nebo postranice se dají realizovat 

velice snadno.  
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PŘEHLED MATERIÁLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 
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