Nabídka kuchyně pro handicapované
Nabízíme Vám kuchyň pro vozíčkáře - pro snadnější přístup, vaření a pohyb v kuchyni, která je vyrobena
z velmi kvalitních materiálů a veškerých výsuvů.

Prohlédněte si naše video Kuchyně pro handicapované

Výhody:












výškově nastavitelná pracovní plocha pro snadnou přípravu, vaření a také snadné mytí nádobí a přístup
do dřezu (sami si elektrickým tlačítkem snížíte nebo zvednete pracovní desku na výšku v rozmezí 65 –
95 cm)
perfektní přístup do vrchních skříněk, pohyb vrchních skříněk nahoru a dolů včetně sklápění
a předsunutí dopředu (velmi kvalitní a bezpečný systém o nosnosti 100 kg)
ergonomický ovladač v čele pracovní desky pro polohování horních skříněk a pracovní desky (nahoru
a dolů)
pohyb zásuvkového kontejneru – plně posuvný až po dřez – velice usnadňuje přístup a obsluhu pracovní
desky z pozice vozíčkáře (lehké odsunutí a podjetí vozíčkem)
vaření může být dvou nebo čtyř plotýnkové – vlastní výběr, to samé platí u dřezu, doplňků a spotřebičů
boční výsuv – perfektní přístup z boku
možnost jakéhokoliv výběru materiálů, kombinací barev a úchytek
speciální rám, zátěžová konstrukce, dva elektromotory, řídící jednotky, pohyblivé části, upravená
a vyztužená konstrukce kuchyně pro velkou nosnost a bezpečnou pohyblivost, vše ve velmi důsledné a
vysoké kvalitě
na přání – veškeré korpusy mimo pohyblivou část můžeme osadit výsuvy, šuplíky, otočnými karusely
a drátěnými programy
pracoviště můžeme upravit tak, aby levák mohl ovládat vše levou rukou a pravák pravou rukou
výsledná cena bude přesně vypočtena podle délky kuchyně, popř. dalších spodních skříněk, materiálu,
provedení, doplňků a spotřebičů

Srovnání variant:
Pohyblivý mechanismus
Speciální elektromotory
Kuchyňská sestava
Elektrické otevírání vrchních skříněk
Drátěný výsuv

Základní
37 550 Kč
9 800 Kč
34 953 Kč
-

Nadstandardní
37 550 Kč
9 800 Kč
71 189 Kč
6 839 Kč
7 500 Kč

Celková cena

82 303 Kč

132 878 Kč

V ceně není zahrnuta montáž a spotřebiče.
Pohyblivá část je z velmi kvalitních materiálů, elektromotorů a řídící jednotky z důvodu velké bezpečnosti
pro handicapované.
Kuchyň se může dodělat mimo pohyblivou část do jakýchkoliv rozměrů a tvarů (do L, U, G – s barem atd.)
za běžnou cenu z důvodu, že tam nebude různé zpevnění speciální výztuhy a mechanismy.
Vše na míru, ať máte dostatečný pohyb a prostor v místnosti.
Parametry:
 šířka: možnosti – 160, 180 nebo 200 cm
 výška: maximum 222 cm, minimum 192 cm
 hloubka: včetně kvalitního mechanismu 71 cm
 nosnost pracovní desky: 50 kg
 nosnost horních skříněk: 100 kg
 nosnost zásuvek kontejneru: 20 kg

DOBRÝ PŘÍSTUP
K MYČCE
OTOČNÝ SYSTÉM

VÝSUV NA ÚTĚRKY

VYVÝŠENÁ
TROUBA

PRAKTICKÉ VÝSUVY
Toto je jen příklad velké kuchyně do tvaru L, ale může být dle přání jakákoliv varianta na míru, kterou Vám
designérka přesně nacení.
Designer zdarma udělá návrh kuchyně, řekne cenovou kalkulaci a Vy už se pak rozhodnete.

Přejeme Vám krásný den plný úsměvů a dobrých lidí kolem sebe
Váš kolektiv Kuchyňského Studia Válek & Kačena
www.valek-kacena.cz
Designer se zaměřením na kuchyně pro handicapované
Dagmar Iloemezue
+ 420 727 970 586
E-mail: ilo@valek-kacena.cz

