
BOLOGNA - spodní skříňky mělké (výška 550 mm, hloubka korpusu 290 mm)

1) Při použití soklové zásuvky nelze zabudovávat spotřebiče pod pracovní desku (trouba, myčka, podstavná lednice, …).
    Pokud jsou takové spotřebiče požadovány, je nutné prvky BOLOGNA zkombinovat s klasickými skříňkami na soklu v. 150 mm. záda vsazena v polodrážce

45 BNS 41 plnovýsuv 270 mm
2) Ukončení skříněk v prostoru --> doporučuje se bok spodních skříněk pod pracovní deskou obložit obkladovým panelem tl.55 mm.         
    Pracovní deska přesahuje  nad tento obkladový panel.

90 BNS 43

3) Světelná dna používat jen do tloušťky 40 mm (větší tloušťka už zasahuje do prosklenné části dvířka).

4) Sklo "černá perla" (výška 120 mm) v horních skříňkách je průhledné jen při vnitřním osvětlení skříňky.

5) Spodní soklové zásuvky a soklové bedny jsou osazeny rektifikačními nožičkami v bočnici korpusu.

6) Soklové zásuvky jsou standardně osazeny plnovýsuvem. 
   Zásuvky a kontejnery spodních skříněk jsou rovněž standardně osazeny plnovýsuvem.

7) Směr let na dvířkách i na korpusu je vodorovný, úchytka se standardně vrtá také vodorovně.
30 BNSZ 10
45 BNSZ 11 součástí zásuvky je ALU lišta (úchytka)
60 BNSZ 12 včetně rektifikačních nožek v hraně korpusu
90 BNSZ 13
120 BNSZ 14

BOLOGNA - spodní skříňky (výška 550 mm, hloubka korpusu 570 mm) 30 BNSZ 20

45 BNSZ 21 součástí zásuvky je ALU lišta (úchytka)
60 BNSZ 22 včetně rektifikačních nožek v hraně korpusu
90 BNSZ 23

plnovýsuv 500 mm 120 BNSZ 24
60 BNS 12 výška čílka horní zásuvky je 178 mm 30 BNSZ 30

výška čílka spodní zásuvky je 358 mm 45 BNSZ 31 součástí zásuvky je ALU dekorativní lišta
60 BNSZ 32 včetně rektifikačních nožek v hraně korpusu

120 BNS 14 90 BNSZ 33
120 BNSZ 34

plnovýsuv 500 mm
60 BNS 22 součástí zásuvky je ALU dekorativní lišta

POZNÁMKY:

ŠÍŘKA OZNAČENÍ přípl. CENA POZNÁMKY:

POPIS NÁKRES ŠÍŘKA OZNAČENÍ přípl.

BOLOGNA

BOLOGNA - soklové prvky (výška 330 mm)

CENA POZNÁMKY:POPIS NÁKRES ŠÍŘKA OZNAČENÍ přípl.

sokl               

s kontejnerem         
a zásuvkou

45

90

BNS 11

BNS 13

soklová    zásuvka            
hl. 720 mm           
(plnovýsuv)

soklová bedna            
hl. 220 mm

60
spodní skříňka s 

kontejnerem mělká

30

120

45 BNS 21

s kontejnerem        a 

soklová        
zásuvka                 

hl. 500 mm           
(plnovýsuv)

POPIS NÁKRES

BNS 44

BNS 42

BNS 40

CENA

178

358

60 BNS 22 součástí zásuvky je ALU dekorativní lišta
včetně rektifikačních nožek v hraně korpusu

120 BNS 24 používá se pod spodní rohovou skříňku 90x90 cm, 105x60 cm a 120x60 cm

plnovýsuv 500 mm
45 BNS 31

90 BNS 33 ROZMĚR
Š x V

plnovýsuv 500 mm 59x54 BNOP 12
45 BNS 31D

90 BNS 33D
33x54 BNOP 22

90 BNSR 1L POZOR: lze jen s některými typy úchytek
x

90 BNSR 1P

105
x BNSR 2L

60 BNSR 2P
120

x BNSR 3L
60 BNSR 3P

POPIS NÁKRES OZNAČENÍ přípl. CENA POZNÁMKY:

BNSZR 1

(kraj úchytky nesmí být blíž než 30 mm od vnitřního 
okraje dvířka)

BOLOGNA - obkladové panely (tloušťka panelu je 55 mm)

60
sokl               

rohový prvek         
do prostoru         

60x60
BNS 23

s kontejnerem BNS 32

30

60

BNS 30

BNS 34

obkladový panel 
spodní

31x54

BNS 34D

30 BNS 30D

rohová s dvířky

120

90x54

BNOP 11

BNOP 13

rohová s dvířky

s kontejnerem (pro 
dřez nebo varný 

panel)

P - dvířka vlevo

obkladový panel 
horní

BNOP 21

BNOP 23

60

L - dvířka vpravo

BNS 32D

90

120

s kontejnerem        a 
vnitřní zásuvkou

33x36

33x72

m2 BNOP A1
obkladový panel 

ATYPICKÝ rozměr                   
(tl. 55 mm)

178

358

KUCHYNĚ NADOP - PRVKY BOLOGNA



BOLOGNA - horní skříňky (výška 362 mm, hloubka korpusu 310 mm) BOLOGNA - horní skříňky (výška 724 mm, hloubka korpusu 310 mm)

závěs klopny je zapuštěn do dna standardně se skleněnou policí
90 BNH 13 skříňka je určena k zavěšení na zeď 90 BNH 63

Sklopný mechanismus HUWIL nebo BLUM je nutno objednat zvlášť…
standardně se skleněnou policí

90 BNH 23 standardně se skleněnou policí
90 BNH 63SD korpus se skleněným dnem tl.40 mm

záda z lamina tl. 18 mm

standardně se skleněnou policí Sklopný mechanismus HUWIL nebo BLUM je nutno objednat zvlášť…
90 BNH 23SD korpus se skleněným dnem tl.40 mm K ceně skříňky je nutno připočíst cenu za svítící dno tl.40 mm

záda z lamina tl. 18 mm
60 BNHR 2L POZOR: lze jen s některými typy úchytek

K ceně skříňky je nutno připočíst cenu za svítící dno tl.40 mm x
60 BNHR 2P

standardně se skleněnou policí
90 BNH 33

Výklopné mechanismy HUWIL nebo BLUM je nutno objednat zvlášť…

standardně se skleněnou policí
90 BNH 33SD korpus se skleněným dnem tl.40 mm

záda z lamina tl. 18 mm

Výklopné mechanismy HUWIL nebo BLUM je nutno objednat zvlášť…
NELZE použít zdvihací mechanismus BLUM Aventos HL !!!
K ceně skříňky je nutno připočíst cenu za svítící dno tl.40 mm

BOLOGNA - horní skříňky (výška 544 mm, hloubka korpusu 310 mm)

CENA POZNÁMKY:

60 BNH 22

POPIS NÁKRES ŠÍŘKA OZNAČENÍ CENA POZNÁMKY:

(kraj úchytky nesmí být blíž než 30 mm od vnitřního 
okraje dvířka)

s klopnou           
(vyklápí se dolů)

60 BNH 12

120 BNH 14

120 BNH 24

výklopná se 
skleněným dnem 
(HUWIL lift duo)

60 BNH 32

120 BNH 24SD

výklopná se 
skleněným dnem           

(pro výklopné 
mechanismy)

výklopná                    
(pro výklopné 
mechanismy)

60 BNH 32SD

120 BNH 34

120 BNH 34SD

60 BNH 22SD

výklopná            
(HUWIL lift duo)

POPIS NÁKRES

sklopná               
(pro sklopný 

mechanismus)

60 BNH 62

sklopná               
(pro sklopný 

mechanismus)

60 BNH 62SD60 BNH 62SD

sklopná se 
skleněným dnem              

(pro sklopný 
mechanismus)

rohová                   
s dvířky 

OZNAČENÍŠÍŘKA

120

120

Cena svítícího 
dna

Cena svítícího 
dna

BNH 64SD

BNH 64

BOLOGNA - horní skříňky (výška 544 mm, hloubka korpusu 310 mm)

standardně se skleněnou policí
90 BNH 43

Výklopný mechanismus HUWIL MAXI je standardně součástí skříňky (bez příplatku).

standardně se skleněnou policí
90 BNH 43SD korpus se skleněným dnem tl.40 mm

záda z lamina tl. 18 mm

Výklopný mechanismus HUWIL MAXI je standardně součástí skříňky (bez příplatku).

K ceně skříňky je nutno připočíst cenu za svítící dno tl.40 mm

standardně se skleněnou policí
90 BNH 53

Výklopné mechanismy HUWIL nebo BLUM je nutno objednat zvlášť…

standardně se skleněnou policí
90 BNH 53SD korpus se skleněným dnem tl.40 mm

záda z lamina tl. 18 mm

Výklopné mechanismy HUWIL nebo BLUM je nutno objednat zvlášť…
K ceně skříňky je nutno připočíst cenu za svítící dno tl.40 mm

60 BNHR 1L POZOR: lze jen s některými typy úchytek
x

60 BNHR 1P

ŠÍŘKA OZNAČENÍ CENA POZNÁMKY:

(kraj úchytky nesmí být blíž než 30 mm od vnitřního 
okraje dvířka)

rohová s dvířky 

POPIS NÁKRES

výklopná              
(HUWIL MAXI)

60 BNH 42

120 BNH 44

výklopná se 
skleněným dnem   
(HUWIL MAXI)

60 BNH 42SD

120 BNH 44SD

výklopná                  
(pro výklopné 
mechanismy)

60 BNH 52

120 BNH 54

výklopná se 
skleněným dnem                 

(pro výklopné 
mechanismy)

60 BNH 52SD

120 BNH 54SD

Cena svítícího 
dna

KUCHYNĚ NADOP - PRVKY BOLOGNA


