optimizacija
Vsaka kuhinja se
individualizira glede na vaše
želje, navade in potrebe.

E
M
O
H
E
J
N
I
KUH

fleksibilnost
Izdelava po meri? Brez
težav. Nenavadni koti,
poševnine, po meri narejene
omarice.

VRHUNSKA
TEHNOLOGIJA
Najboljša vodila in okovje
GRASS, vse tiho zapiranje in
popoln izvlek,
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VRHUNSKI SISTEM
IZVLEČNIH PREDALOV
GRASS NOVA PRO SCALA
Počasno (tiho) zapiranje
Popoln izvlek
Atraktivna antracitna barva
Robustni in vzdržljivi
materiali
Izredno tanke in ravne
stranice poskrbijo za 11%
večjo prostornino
Enostavna uporaba
Visoka nosilnost
Doživljenjska garancija
Prilagodljivost
Predali in ličnice so
odstranljivi z eno potezo.

prilagodljivost
Visoke stranice
Globoki predali za posodo so
opremljeni z visokimi ravnimi
stranicami, ki poskrbijo za
stabilnost predalov, vratc ter
shranjenih stvari.

nastavljivost
POPOLNA ORGANIZACIJA - S
SISTEMOM ZA
ORGANIZACIJO PREDALOV
ESSETRE

Predali so nastavljivi po širini,
globini in višini (nagib), kar
omogoča popolno simetrijo.

GRASS
Sinonim za trajnost, udobje,
eleganco in zanesljivost.

optimizacija
predalov
- Leseni in plastificirani
razdelilniki za pribor
- Razdelilniki za začimbe
- Stojala za kozarce, krožnike
in posodo
- Notranji izvlečni leseni in
inox pulti
- Sistemi za ločeno zbiranje
odpadkov
- Protizdrsne podlage
- Stojala za steklenice

ESSETRE ORGANIZIRAJMO
SI KUHINJO
-

Za klasične omarice, kotne
omare, predale, izvlečne
predale ali izvlečni vratni
sistemi.
Opcija odpiranja na pritisk ali
električno (Grass sensomatic)

SISTEMI ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV
BLANCO; FRANKE; NABER; ESSETRE;

OSVETLITEV DELOVNE POVRŠINE
Pogosto spregledan, a pomemben element, ki nam olajša delo, vzpostavi v prostoru pozitivno
občutje ter poudari ambient.

Led osvetlitev v traku v alu profilu, ki je vrezkan v dno omaric, poskrbi za enakomerno
osvetlitev delovne površine, sama lučka pa je praktično nevidna.
Spot okrogle ali kvadratne lučke svetijo v snopu, tako da se večji del svetlobe razpršuje na
delovno površino. Prižiganje na senzor ali stikalo. Barvo svetlobe se prilagodi stilu pohištva,
od hladno modre, preko nevtralno bele do toplo rumene za rustikalno pohištvo.
Poskrbimo tudi za osvetlitev notranjosti omaric ali bolj neobičajno osvetlitev podnožja ali
pod robom pulta.

Moderni dolgi ročaji, kratki klasični
ali dizajn rustikalni, inox, kromirani,
medeninasti - vsak namenjen svoji
funkciji. Moderni ali klasični.
Za piko na i pa tudi sistem
brezročajnih kuhinj in kuhinj s
skritimi ročaji ter odpiranje na dotik
Podnožja v različnih višinah, za
popolno prilagoditev kuhinje
končnemu uporabniku.
STENSKA OBLOGA? Ultrapas,
ploščice ali kaljeno
steklo? Posvetujte se z našimi
svetovalci.

Izbirajte med šestimi barvami
struktur (ohišja omaric - brez
doplačila!
PULTI iz različnih materialov,
v različnih debelinah:
Klasičen ultrapas, granit,
Fenix, Corian, Kerrock,
Silestone - umetni kamen,
inox, ...

ROČAJI, STRUKTURE, PULTI, PODNOŽJA

MOŽNOSTI SO SKORAJDA NEOMEJENE.
Od robljenega iverala, foliranih in lakiranih kuhinj, pa vse
do stekla, furnirja in večne masive in inoxa.
Mat ali sijaj, lesni ali enobarvni pastelni ali barviti vzorci.
Vratca različnih debelin - od 18 do 24 mm.
Lakirane kuhinje barvane poljubno po RAL lestvici.
Kuhinje se sestavlja po elementih, prilagaja vašemu
prostoru, lahko se tudi združuje različne modele kuhinj prepustite se domišljiji.
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KUHINJE HOME BARVITOST MATERIALOV

www.gros-novak.si

Notranjost omaric prilagojena vašim željam.
Izbirate lahko med klasičnimi in inox policami,plitvimi in globokimi ter notranjimi predali,
izvlečnimi lekarniškimi sistemi, izvlečnimi sistemi za steklenice, notranjimi izvlečnimi predali,
skritimi izvlečnimi pulti, rolo omaricami, kotnimi mehanizmi ,... POPOLNA
PRILAGODLJIVOST.

SHRAMBNE
OMARICE

KLASIČNO ODPIRANJE ali DVIŽNI SISTEMI?
Prilagoditev glede na prostor, budžet in sam izgled kuhinje - dolge vodoravne
linije pri modernih kuhinjah zahtevajo uporabo dvižnih sistemov, od enostavnih
enovratnih do preklopnih in navpičnih. Pri klasičnih kuhinjah ali ko se zasleduje
navpične linije, pridejo v ospredje klasična vratca. Notranje police so
opremljene s sistemom proti prevrnitvi.
Trenutno je v trendu razgiban izgled z odprtimi poličkami in razpored na videz
brez reda. A pri zasnovi kuhinje naj bo prvo vodilo: Kuhinja naj bo
prilagojena vašim željam in navadam.

VISEČE OMARICE
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ALL INCLUSIVE: Od izmere in izrisa na domu, do
naročila, dostave in montaže; BEla tehnika;
Spalnice; otroške sobe; jedilnice in dnevne
sobe;
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