výroba vestavěných skříní

výroba nových kuchyní

Vestavěná skříň se stane významným prvkem
Vašeho bytu, proto ji navrhneme tak,
aby ladila s interiérem a byla maximálně
využitá, praktická a působila vkusně.

Jsme český výrobce kuchyní na míru
s dlouholetou tradicí a s osobním přístupem
k zákazníkovi.
• v yrábíme kuchyně různých stylů, barevných dezénů
a tvarů dvířek z materiálů fólie, masiv a lesk
• n abízíme široký sortiment běžných i atypických
skříněk, které umožňují sestavit moderní,
estetickou, účelnou a praktickou kuchyň
• zajišťujeme obkladačské, instalatérské a elektrikářské
práce v součinnosti s osvědčenými firmami,
pro které zpracováváme podklady
• poskytujeme komplexní služby od výběru a návrhu
kuchyně, zaměření, výrobu až po montáž
a následný záruční a pozáruční servis kuchyně
• před návštěvou našeho kuchyňského studia je
dobré si předem domluvit schůzku s naším
prodejcem, aby se Vám mohl plně věnovat
• zpracujeme Vám grafický návrh na počítači včetně
instalací (voda, elektřina, plyn, obklady)
• dodáme a namontujeme veškeré kuchyňské
spotřebiče – méně starostí pro Vás

Rohové zásuvky SPACE CORNER

Rohový výsuv LE MANS

Vybavení zásuvek ORGA LINE

renovace kuchyňských linek
Renovace kuchyňské linky spočívá ve výměně
dvířek různých tvarů a dezénů, pracovní desky,
úchytek, dřezu a pákové baterie za nové.
• p ři renovaci je možné vyměnit i dvířka od spíže,
která potom budou stejná s kuchyňskou linkou
• poskytujeme bezplatnou poradenskou činnost
a návštěvu našeho technika ZDARMA

před renovací
HEZKÝ DOMOV mít je skvělé – zařídí ho firma Welle :)

Zásuvky INTIVO

• p řizpůsobíme skříně každému interiéru, účelně
a prakticky vyřešíme úložný prostor ve Vašem bytě
• nabízíme kvalitní systémy otevírání dveří u skříní:
posuvné, skládací nebo otočné dveře
• dodáváme výplně dveří v materiálech: lamino,
dýha, zrcadlo, sklo (Lacobel, Connex, Matelac)
• rámy dveří jsou okovány do speciálních rámů
ocelových nebo hliníkových, které mohou být
v barvě dřeviny nebo kovových barvách
• vnitřní vybavení vestavěných skříní vyrábíme
z laminovaných dřevotřískových desek s tvrdým,
snadno čistitelným povrchem, hrany desek mají
kvalitní 2 mm silné ABS hrany
• vybavíme Vám skříně širokým sortimentem
praktických doplňků v různých provedeních:
drátěné koše, botníky, zásuvky, kravatovník,
kalhotovník, sklopná nebo výsuvná šatní tyč…
• zpracujeme Vám grafický návrh na počítači

po renovaci

Více informací naleznete na našem webu » www.hezkydomov.cz
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Výsuvné police a drátěné koše

Zásuvky

Držák
na žehlící prkno

Výsuv na kravaty
a kalhoty

Držák
na vysavač

posuvné dveře
Posuvné dveře se používají tam, kde není
dostatek místa pro klasické dveře, umožňují
prakticky propojit prostor dvou místností.
•V
 aše staré dveře můžeme zrenovovat a následně
předělat na posuvné nebo dodat dveře nové
• kvalitní horní vodicí kolejnička zabezpečuje tichý
a hladký posun dveří


Více informací naleznete na našem webu » www.hezkydomov.cz

renovace dveří a zárubní

nové dveře a zárubně
Volba designu a povrchu dveří ovlivňuje
celkový vzhled interiéru. Proto je třeba vybírat
nové dveře a zárubně pečlivě, s rozmyslem.
• n abízíme dveře interiérové, klasické, posuvné
v provedení do pouzdra nebo do krycí garnýže,
vstupní bezpečnostní a protipožární dveře,
to vše v mnoha modelech a dekorech
• zajišťujeme tzv. “dveře bez starosti“ – zaměříme
u Vás stavební otvor, zajistíme přesnou výrobu dveří
a zárubní, odbornou montáž a následný servis tak,
aby dveře dobře fungovaly, hladce se zavíraly
a otevíraly, těsnily a ladily do interiéru
• montáž se provádí až po dokončení stavebních
úprav, obkladů a plovoucích podlah, vyhnete se
tak možnému poškození nových dveří
• máte-li kovovou zárubeň a chcete mít pěkný
interiér, nabízíme instalaci obložkové zárubně
– bez bourání a prachu, ideální pro panelové domy
• nabízíme návštěvu technika ZDARMA

Renovace dveří spočívá v jejich potažení speciálním plastem za tepla bez použití lepidla.
Renovace zárubní se provádí polepením vysoce odolným plastem na zárubně u Vás doma.

před renovací

po renovaci

• p o renovaci se dveře lépe a tiše zavírají
• zvýší se jejich tepelná a zvuková izolace
• nárazuvzdorný, otěruvzdorný a stálobarevný povrch
v mnoha barvách a dezénech dřeva
• kvalita materiálu zaručuje dlouhou životnost,
kterou máme ověřenou již 20-ti letými zkušenostmi
• plné dveře dokážeme změnit na prosklené
a naopak, dveře zkrátit nebo prodloužit, upravit
velikost či tvar prosklení, dveře lze očalounit
• dveře klasické lze předělat na posuvné
nebo je nahradit shrnovacími dveřmi
• renovace provádíme během jediného dne, kdy si  
od Vás ráno staré dveře odvezeme a večer Vám
je zrenovované přivezeme
• nabízíme návštěvu technika ZDARMA

Vážení zákazníci,
dostal se Vám do rukou leták, ve kterém bychom Vám rádi
jménem společnosti Welle - ing. Kaláb, s.r.o. představili naše
kuchyňské a bytové studio HEZKÝ DOMOV.
Jsme český výrobce kuchyní a vestavěných skříní, nábytku na
míru, specialisté na renovaci dveří, zárubní a kuchyňských
linek. Na trhu působíme od roku 1992.
Na začátku byla hlavním předmětem naší činnosti renovace
dveří, zárubní a kuchyňských linek. S postupným rozšiřováním
výroby a poptávky na trhu začala společnost s výrobou nových
kuchyní, vestavěných skříní a nábytku na míru.
Dnes dodáváme a montujeme také nové dveře a zárubně,
posuvné a shrnovací dveře. Vyrábíme i nábytek ve shodném
designu s kuchyní a vestavěnými skříněmi.
V roce 1997 jsme otevřeli v Bosonohách kuchyňské a bytové
studio, ve kterém si můžete prohlédnout a vyzkoušet všechny
naše výrobky. V roce 2006 jsme vytvořili nové internetové
stránky s názvem HEZKÝ DOMOV a začali jsme se v reklamních kampaních prezentovat jako kuchyňské a bytové studio
HEZKÝ DOMOV.
Za celou dobu naší činnosti máme za sebou více než 12 000
spokojených zákazníků, kteří se k nám vracejí a doporučují
nás svým známým. Jsme firma „rodinného typu“, kde na
prvním místě je vždy spokojený zákazník.

Ten Vám na místě, dle původního stavu, pomůže posoudit,
co by se mohlo změnit. Poradí Vám s výběrem v klidu Vašeho
domova, přiloží přímo ke stávajícímu nábytku vzorník nabízených materiálů a odstínů. Odborně Vám poradí a vyhotoví
cenovou nabídku a to vše ZDARMA.
Máte-li zájem o novou kuchyň nebo vestavěnou skříň, nábytek
na míru, doporučujeme Vaši návštěvu u nás ve studiu.
Můžete si u nás prohlédnout a vyzkoušet vzorové kuchyně,
spotřebiče a vestavěné skříně včetně doplňků.
Před návštěvou našeho kuchyňského studia je dobré si
předem domluvit schůzku s naším prodejcem, aby se Vám
mohl plně věnovat. Zjistí Vaše potřeby a představy, vysvětlí
rozdíly v používaných materiálech a komponentech. Pomůže
Váš prostor naplánovat tak, aby Vám co nejvíce vyhovoval
jak po designové, tak po praktické stránce. Po zpracování
návrhu a v případě Vašeho dalšího zájmu proběhne zaměření
prostoru pro budoucí kuchyň, skříň nebo nábytek u Vás doma.
Věříme, že i Vy si z naší nabídky vyberete a stanete se našimi
spokojenými zákazníky a vytvoříme spolu Váš HEZKÝ DOMOV.

Na renovaci kuchyňských linek, dveří a zárubní nebo na
nové dveře a zárubně poskytujeme bezplatnou poradenskou
činnost formou návštěvy našeho technika u Vás doma.

majitelé společnosti

dětský koutek

Kuchyňské a bytové studio HEZKÝ DOMOV

HEZKÝ DOMOV
mít je skvělé,
zařídí ho
firma Welle :)
www.hezkydomov.cz
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Více informací naleznete na našem webu » www.hezkydomov.cz

Za Vodojemem 22, 642 00 Brno - Bosonohy
tel.: 547 227 325, mobil: 603 523 155
e-mail: info@hezkydomov.cz
Otevírací doba:
Domluvte si prosím schůzku s našimi prodejci na přesný
termín. Prodejce se Vám bude moci plně věnovat a Vy
ušetříte svůj čas.

Pondělí, středa
Úterý, čtvrtek
Pátek

10 - 19 hod.
10 - 18 hod.
9 - 17 hod. pouze domluvené schůzky

VÝROBA NOVÝCH KUCHYNÍ / VÝROBA VESTAVĚNÝCH SKŘÍNÍ
RENOVACE DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ / RENOVACE KUCHYŇSKÝCH LINEK
NOVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ / VÝROBA NÁBYTKU NA MÍRU
POSUVNÉ DVEŘE / POKLÁDKA PLOVOUCÍCH PODLAH

