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FAMILY HOME
Funkcionalita, ideální uspořádání. Moderní kuchyně pro náročné kuchaře a kuchařky, které vytvoří společný prostor 
kuchyně-jídelna-obývací pokoj. Jednotlivé prvky uspořádání kuchyňských částí respektují logiku postupů práce 
s potravinami a vaření. Dostatek úložných prostor a výborné osvětlení pracovní plochy inspirují k vyzkoušení mnoha 
receptů. Variabilností zadní stěny a materiálů provedení skřínek podle Vašich představ umožní vytvořit originání 
provedení kuchyně.

Nabídka kuchyní
Koupě bytu od JRD nekončí podpisem smlouvy. Kromě kvality a zdravého vnitřního prostředí Vašich bytů bychom Vám rádi nabídli 
také další praktické služby a výhody, které Vám pomohou vytvořit Váš vysněný domov. Ať jste si již koupili byt, ve kterém budete sami 
žít, nebo jednotku k investici, rádi Vám zpříjemníme a usnadníme také zařizování nové nemovitosti. Tím ušetříme Váš čas, který můžete 
věnovat své rodině nebo relaxaci a koníčkům.

Za příznivou cenu Vám do Vašeho nového bytu zajistíme kuchyňskou linku, navrženou podle vašich představ prostřednictvím našeho 
výhradního dodavatele kuchyní a nábytku na míru Truhlářství Pavla Hampla.

V rámci klientské změny Vám pak za zvýhodněných podmínek zajistíme přípravu rozvodů pro Vámi vybraný typ kuchyně. Ve velmi krátké 
době po převzetí bytu tak budete moci svou kuchyňskou linku plně užívat! 

Dále Vám nabízíme služby interiérové designérky Pavly Hromkové ze studia Notakio, která Vám pomůže s návrhem kuchyně sladit 
i celý interiér Vašeho bytu.

JAK POSTUPOVAT?
1   V případě zájmu o kuchyň z naší nabídky či více informací kontaktujte svého obchodního specialistu nebo přímo pana Pavla Ham-

pla a sdělte mu, že kupujete byt v projektu Zelená Libuš od JRD a typ vybrané kuchyně. 

2   Obchodní specialista Vám pomůže zajistit vstupní schůzku s panem Hamplem v Praze či konzultaci s interiérovým designérem.

CO BUDETE POTŘEBOVAT?
Stačí pouze Vaše rámcové představy, s ostatním Vám rádi pomůžeme

Mgr. Pavla Hromková
Telefon: +420 736 531 049
E-mail: pavla@notakio.com 
www.notakio.com

Truhlářství Pavel Hampl
Telefon: +420 775 893 303 
E-mail: pavelhampl@seznam.cz
www.truhlarstvipavelhampl.cz

VĚŘÍME, ŽE SPOLUPRÁCE S TRUHLÁŘEM A NAŠIMI DESIGNÉRY VÁM POMŮŽE RYCHLEJI A BEZE 
STRESU PŘIPRAVIT VAŠI NEMOVITOST K NASTĚHOVÁNÍ A PŘISPĚJE TAK K VAŠÍ SPOKOJENOSTI
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE A CENA

Kuchyně je vyrobena z laminátových desek s dřevěným dekorem nebo bílých desek (korpus - 18 mm), pracovní deska je zhoto-
vena z laminátové folie na dřevotřísce (hloubka desky – 600 mm), dolní hliníkový sokl (výška soklu 150 mm). Hloubka spodních 
skříní činí 560 mm plus dveře, hloubka horních skříní je 300 mm plus dveře. Konečná cena linky obsahuje veškerý materiál (lami-
nátové desky, pracovní desky, kování), včetně dopravy a montáže kuchyně. Cena nezahrnuje zpracování návrhu elektroinstalace, 
spotřebiče, dřez s baterií ani připojení elektrických spotřebičů.

Cena spotřebičů cena bez DPH cena s DPH

Vestavná trouba  ELECTROLUX EZB3400AOX 4.537 Kč 5.490 Kč
Indukční varná deska ELECTROLUX EHH4654HFK 8.256 Kč 9.990 Kč
Komínový odsavač ELECTROLUX  EFF60560 OX 7.802 Kč 9.400 Kč
Vestavná chladnička ELECTROLUX ENN2800AJW 9.083 Kč 10.990 Kč
Vestavná mikrovlnná trouba ELECTROLUX EMS20107OX 4.124 Kč 4.990 Kč
Vestavná myčka ELECTROLUX ESL5335 LO 10.731 Kč 12.929 Kč

Konečná cena bez spotřebičů bez DPH 72.450 Kč 83.317 Kč
Konečná cena se spotřebiči bez DPH 116.983 Kč 137.106 Kč
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CITY
Nápaditost a fantazie. Maximálně praktické a hravé řešení malé městské kuchyně ve variabilním provedení. Otevře-
né prostranství zadní stěny s poličkami působí dojmem většího prostoru a užitím materiálů a dekoru se zapojuje 
do pokoje v jeden stylový celek. Atraktivní dekory pro zadní desky, kombinace dřevěných a bílých skřínek umožňuje 
originální řešení. Kuchyně obsahuje základní úložné prostory a vybavení pro městský styl bydlení.

HOME
Malá kuchyně, velká praktičnost. Promyšlené prostorové uspořádání. Nápaditá kuchyně propojená s obývacím pro-
storem plní všechny základní požadavky na domácí vaření v příjemné atmosféře. Poličkový set vytváří dojem vět-
šího prostoru. Vaření bude tak zábavnější, protože z  otevřené kuchyně lze komunikovat bez bariér. Materiálové  
provedení a zapojení výrazných dekorů umožňuje vytvořit originální provedení kuchyně a její stylové zapojení do pro-
vedení obývací části pokoje.

FAMILY CITY
Trendy kuchyně, patřičné vybavení. Ideální kuchyně pro rodinné vaření v příjemné atmosféře. Kombinované skřínky 
s poličkami nabízejí rozčlenění umístění nejpoužívanějšího nádobí bez otvírání dvířek. Praktické využití prostoru 
pro kompletní zázemí na vaření bez omezení – ochucené stylem, který propojuje kuchyňský prostor s obývacím po-
kojem. Není třeba se bát barev nebo naopak volit nadčasová elegantní řešení podle chuti, vždy v návaznosti na styl 
obývací části pokoje.
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE A CENA

Kuchyně je vyrobena z laminátových desek s dřevěným dekorem nebo bílých desek (korpus – 18 mm), pracovní deska je zhotovena 
z laminátové folie na dřevotřísce (hloubka desky – 600 mm), dolní hliníkový sokl (výška soklu 150 mm). Hloubka spodních skříní 
činí 560 mm plus dveře, hloubka horních skříní je 300 mm plus dveře. Konečná cena linky obsahuje veškerý materiál (laminátové 
desky, pracovní desky, kování), včetně dopravy a montáže kuchyně. Cena nezahrnuje zpracování návrhu elektroinstalace, spotře-
biče, dřez s baterií ani připojení elektrických spotřebičů.

Cena spotřebičů cena bez DPH cena s DPH

Vestavná trouba  ELECTROLUX EZB3400AOX 4.537 Kč 5.490 Kč 
Indukční varná deska ELECTROLUX EHH4654HFK 8.256 Kč 9.990 Kč 
Teleskopický odsavač par ELECTROLUX EFP60424OX 1.644 Kč 1.990 Kč 
Vestavná chladnička pod pracovní desku ELECTROLUX ERN1200FOW 6.190 Kč 7.490 Kč

Konečná cena bez spotřebičů bez DPH 49.050 Kč 56.408 Kč 
Konečná cena se spotřebiči bez DPH 69.677 Kč 81.368 Kč

TECHNICKÉ SPECIFIKACE A CENA

Kuchyně je vyrobena z laminátových desek s dřevěným dekorem nebo bílých desek (korpus – 18 mm), pracovní deska je zhotovena 
z laminátové folie na dřevotřísce (hloubka desky – 600 mm), dolní hliníkový sokl (výška soklu 150 mm). Hloubka spodních skříní 
činí 560 mm plus dveře, hloubka horních skříní je 300 mm plus dveře. Konečná cena linky obsahuje veškerý materiál (laminátové 
desky, pracovní desky, kování), včetně dopravy a montáže kuchyně. Cena nezahrnuje zpracování návrhu elektroinstalace, spotře-
biče, dřez s baterií ani připojení elektrických spotřebičů.

Cena spotřebičů cena bez DPH cena s DPH

Vestavná trouba  ELECTROLUX EZB3400AOX 4.537 Kč 5.490 Kč 
Indukční varná deska ELECTROLUX EHH4654HFK 8.256 Kč 9.990 Kč 
Komínový odsavač ELECTROLUX  EFF60560 OX 7.802 Kč 9.400 Kč 
Vestavná chladnička ELECTROLUX ERN2001BOW 9.755 Kč 11.753 Kč

Konečná cena bez spotřebičů bez DPH 62.050 Kč 71.358 Kč 
Konečná cena se spotřebiči bez DPH 92.400 Kč 107.991 Kč

TECHNICKÉ SPECIFIKACE A CENA

Kuchyně je vyrobena z laminátových desek s dřevěným dekorem nebo bílých desek (korpus – 18 mm), pracovní deska je zhoto-
vena z laminátové folie na dřevotřísce (hloubka desky – 600 mm), dolní hliníkový sokl (výška soklu 150 mm). Hloubka spodních 
skříní činí 560 mm plus dveře, hloubka horních skříní je 300 mm plus dveře. Konečná cena linky obsahuje veškerý materiál (lami-
nátové desky, pracovní desky, kování), včetně dopravy a montáže kuchyně. Cena nezahrnuje zpracování návrhu elektroinstalace, 
spotřebiče, dřez s baterií ani připojení elektrických spotřebičů.

Cena spotřebičů cena bez DPH cena s DPH

Vestavná trouba  ELECTROLUX EZB3400AOX 4.537 Kč 5.490 Kč 
Indukční varná deska ELECTROLUX EHH4654HFK 8.256 Kč 9.990 Kč 
Komínový odsavač ELECTROLUX  EFF60560 OX 7.802 Kč 9.400 Kč 
Vestavná chladnička ELECTROLUX ENN2800AJW 9.083 Kč 10.990 Kč 
Vestavná myčka ELECTROLUX ESL5335 LO 10.731 Kč 12.929 Kč

Konečná cena bez spotřebičů bez DPH 69.850 Kč 80.328 Kč 
Konečná cena se spotřebiči bez DPH 110.259 Kč 129.127 Kč
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