představujeme

T E X T :

Hezký domov
K titulku článku jsme záměrně
použili název kuchyňského
a bytového studia, protože
si myslíme, že přesně
vystihuje situaci.

Kuchyň má bíle lakovaná dvířka
do vysokého lesku, pracovní desku
z polystonu. Skleněná zadní stěna
odděluje předsíň od kuchyně a mezi
skříňkami nahrazuje obklady, skříňky
jsou proto netradičně zavěšené
do stropu. Cena sestavy (bez DPH,
montáže a pracovní desky) 56 910 Kč
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1/ Moderní a jednoduché linie mají
kuchyňská dvířka z materiálu MDF
s fólií vanilka. Pracovní deska, korpusy
a obklad zadní stěny z materiálu
Woodstock. Cena sestavy (bez DPH
a montáže) 129 750 Kč

o rodinnou firmu a její majitelé
manželé Lenka a Karel Kalábovi
na chod firmy osobně dohlížejí
a dobré renomé a tradici firmy
si hýčkají.  

2/ Kuchyňská sestava v provedení
MDF fólie švestka v kombinaci se
zelenou olivou, pracovní deska
Valentino hlinité. Varné centrum je
zabudované do ostrůvku, který slouží
zároveň jako bar. Cena sestavy
(bez DPH a montáže) 134 950 Kč

Vezmou vám míru

3/ Sestava má dvířka v provedení lak
ve vysokém lesku, odstín crème, korpus
v dekoru francouzský ořech, pracovní
deska Tyrana. Cena sestavy (bez DPH
a montáže) 135 550 Kč

Z

avedené bytové a kuchyňské studio HEZKÝ DOMOV
zabývající se výrobou
kuchyní, vestavěných skříní
a nábytku na zakázku funguje
v Brně již od roku 1991. Zárukou kvality a dobrého servisu
je skutečnost, že se jedná

Společnost se zaměřuje
na vlastní zakázkovou výrobu,
takže každá kuchyň se vyrábí
a montuje přímo podle rozměrů
a požadavků zákazníka. Není
tedy problém vyrobit jakýkoliv
atypický prvek či nadstandardní
řešení. Sortiment kuchyní zahrnuje kuchyně moderní i klasické. Co se týká materiálů, lze
vybírat z více než 200 dekorů
lamina na výrobu korpusů,
dvířka je možné volit v povrchových úpravách lamino, fólie, lak,
dýha a masiv. Pracovní desky se
nabízejí jak z klasických materiálů, jako je odolný vysokotlaký
laminát, tak i z moderních, stále
žádanějších umělých materiálů
jako Technistone, Polystone,
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www.dumabyt.cz
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představujeme
Corian či Hanex. Je možné zvolit
i exkluzivní přírodní kámen.
Firma používá i trendové
materiály jako tvrzené kalené
sklo k obkladu stěny za pracovní deskou.
Stejně tak důležité jako
dvířka a korpusy jsou úložné
prostory a vnitřní výbava skříněk kuchyně. Samozřejmostí
jsou plnovýsuvné zásuvky s tlumeným dovíráním veškerých
zásuvek a dvířek. Firma používá
i poslední novinky mechanismů
značky BLUM –- Servo-Drive
pro výklopy Aventos a kování
s integrovaným tlumeným dovíráním. Kuchyně se snaží vždy
uspořádat ergonomicky podle
praktických zón systému Dynamic Space.   

Dobré značky

4
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Dobré jméno firmy je úzce
spjato spoluprací s firmami
osvědčených značek. Do kuchyní se montují standardně
spotřebiče BOSCH, SIEMENS,

Se vším všudy
Zákazník se může spolehnout
na kompletní servis. Odborný
personál zákazníka seznámí
s materiály a povrchovými
úpravami, nabídne k prohlídce
vzorové kuchyňské sestavy
včetně spotřebičů a pomůže při
výběru. Dále vypracuje grafický
návrh kuchyně včetně spotřebičů, dřezu, baterie a vybraných
doplňků. Firma provede zaměření prostoru, návrh instalací
a podrobnou kalkulaci zakázky.
Při stavebních úpravách v interiéru si firma provede i kontrolní přeměření prostoru před
montáží, aby se tak předešlo
nepříjemným překvapením. Díky
spolupráci s ověřenými firmami
vám mohou zajistit i potřebné
předcházející práce –- stavební,
podlahářské i malířské.
■

4/ Kuchyň v zajímavé kombinaci dvou
trendových barev – jasmín lesk a wenge,
sklo v provedení ledově zelená (výplň
horních výklopných dvířek a obklad
zadní stěny). Cena sestavy (bez DPH
a montáže) 125 050 Kč

6/ Moderně pojatá kuchyň má dvířka
z červeného laku v kombinaci s dýhou
makasar, obklad zadní stěny je
z kaleného skla v kovovém odstínu.
Cena sestavy (bez DPH a montáže)
129 850 Kč

5/ Kuchyň v provedení MDF fólie švestka
v kombinaci s olivou zelenou, pracovní
deska a část obkladu zadní stěny
Valentino šedé. Cena sestavy
(bez DPH a montáže) 87 650 Kč

KONTAKT:
WELLE – ing. Kaláb, s. r. o., Za Vodojemem 22,
Brno-Bosonohy, tel.: 547 227 325, 603 523 155,
e-mail: info@hezkydomov.cz,
www.hezkydomov.cz
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MIELE, dřezy FRANKE a SCHOCK, kování BLUM s doživotní
zárukou.

