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JEDNODUCHO PŘESVĚDČIVÉ

Korpus z dosák CARB2 je ekologický, trvanlivý a zaisťuje 
zdravé prostredie v miestnosti.

ULTIMATÍVNY KORPUS BALLERINA
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Die Holzwerksto�e entsprechen 
dem Formaldehyd 
reduzierten CARB2-Standard.

... pokial všetko perfektne ladí. Kvalita, bezpečnost a technologie vás 
presvedčia. Na nasledujícich stranách sme pre vás pripravili základný  
prehlad o našich výrobkoch. 
V čom je rozdiel medzi jednotlivými výrobcami kuchýň? 
Sústreďte sa na detaily.

Náš podnik každý rok opustí približne 25 000 kuchýň vyrobených na 
mieru.V rámci prieskumu „Focus Money“ boli naše kuchyne označené 
ako „Oblúbené u zákazníkov pre rok 2018“, a tým sme sa stali jednou 
z najobúbenejších značiek v Nemecku*.

DOBRE ZVOLENÉ…

Chrbát skriniek hrubý 8 mm, 
nie nastrelený spinkami,ale 
uchytený skrutkami

Vodorovné police hrúbky  
19 mm 
sú upevnené a pevne 
zaaretované kovovými 
policovými podperkami, ktoré 
bránia aj preklopeniu políc.

26 farieb korpusov vo vnútri aj 
vonku rovnaký dekor 
Materiál v kvalite prednej plochy

Odolnost voči vlhkosti 
vďaka hranám s lepidlom PUR

Skryté celokovové 
kovanie závesných skriniek – 
3-rozmerne nastavitelné!

Závesy CLIPtop Blumotion 
so sériovým tlmením

Rad otvorov 
ø 3 mm pre 
policové podperky

Korpus CARB2 
Korpus z dosák CARB2 je 
ekologický, trvanlivý a zaisťuje 
zdravé prostredie v miestnosti.
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KVALITA BALLERINA – 
BOD ZA BODOM PRIDANÁ HODNOTA
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FARBEN

13 cm

Dokonalé laky 
či už nežná magnolia, svetlo-šedá, 
hluzovkovo hnedá alebo čierna, 
každé prianie splníme.Vďaka viac ako 
3 800 farbám z našej farebnej palety 
RAL a Sikkens na štrukturované, 
zamatové, matné a vysoko lesklé 
povrchy aj drevo vám ponúkneme 
individuálne farebné riešenie.

Výšky korpusov 
všetky sú delitelné 13. Z toho sa 
odvýja priebežný raster bez 
akýchkolvek obmedzení. 

 Vysoké a spodné skrinky sú v ponu 
ke v siedmych výškach.

Zásuvky a výsuvy 
dodávame s variabilnou šírkou 
31 až 119 cm.

Zásuvky a výsuvy sú sériovo 
vybavené plnovýsuvom s tlmením. 
Pre zásuvky a výsuvy je k dispozicií 
kompletný vnútorný organizér. 
Môžete si vybrat mezdi systémom 
AGANTIS Select (Grass) 
a elegantným systémom boxov 
LEGRABOX (Blum).

Bezúchytková kuchyňa 
bola už v roku 2006 ocenená 
Bundesverband mittelständis- 
cher Küchenfachhändler 
(Spolkovým zväzom stredne 
velkých predajcov) cenou za 
design a za najlepšiu inováciu. 
Vývoj pokračuje kuchyňou 
„BlackLine“.Vyznačuje se 
úchopovou lištou pod pracovnou 
doskou a minimalistickým 
priznaním škár.

Výsuvy TIP-ON 
Výsuvy a zásuvky vieme pre 
bezúchytkové puristické kuchyne 
dodať so systémom„TIP-ON“. 
„TIP-ON“ predstavuje komfortné 
otváranie a pozvolné,tiché 
zatváranie

Drezová skrinka 
Triedenie odpadu,priestor pre 
čistiace prostriedky a potrebné 
drobnosti– všetko dobre a 
prehladne uložené a priestor pod 
drezom je maximálne využitý.

Vyhrazujeme si změny modelů, materiálů, provedení a rozměrů, které slouží technickému pokroku. Odchylky barevné reprodukce na obrázcích a originální barvy jsou 
podmíněny technikou tisku. Tento katalog byl vytištěn na papíru běleném bez použití chloru.

Odolné povrchy

Nezničitelná kuchyňa s Original Resopal®

Povrchy s laminátom „Original Resopal®“ inšpirujú 
celý život. Využijte ich prednosti pre vašu novú 
kuchyňu.
Prémiový povrch pre vašu kuchyňu 
DirectLACK vo vysokom lesku a matnom prevedení 
prepožičia vašej kuchyni nádych exkluzivity a 
luxusu. Špeciálna výrobná technologia zabezpečí,že 
je Direct-LACK velmi pevný a odolný proti 
poškrababaniu.
Inteligentý materiál pre design interiéru 
FENIX je extrémne matný materiál pre design 
miestností, ktorý za svoje povrchové vlastnosti vďačí 
technologickej vyspelosti. Odhalte jednotlivé vlastnosti 
tohoto inteligentného materiálu.
Inteligentné sklo 
Smart Glas je polymérny sklenený materiál, ktorý po 
núka dobrú alternatívu k pravému sklu. V každo- 
dennom živote nadchne svojou dokonalosťou a 
spolahlivosťou. Dobrá volba pre dnešnú dobu.
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Doplňujúci sortiment 
Vďaka policiam, výsuvom, 
dvierkam, stolom a laviciam 
vieme individuálne naplánovať a 
zariadiť takmer celý byt  
(predsieň, technickú miestnosť, 
pracovňu či kúpelňu).

LED osvetlenie 
keď potrebujete integrované 
osvetlenie,svietidlá so sklenenými 
hranami ,svietidlá pod skrinku, 
alebo do výklenku ....Všetky 
disponujú inovatívnou technologiou 
„Light Emotion“: Popri ovládacej 
funkcii vieme plynule regulovať aj 
teplotu farieb-buď dialkovým 
ovládaním, alebo pomocou 
aplikácie v smartphone.

Zadné obklady(zásteny) 
Optimálna ochrana proti 
znečisteniu stien. 
Vyberte si z 36 motívov,alebo 
si vytvorte obklad z vlastných 
fotografií.

Skosené zóny drezu 
umožňujú umývanie v sede 
alebo s pomocnou stoličkou. 
Presvedčivo komfortné riešenie.

Vnútorné vybavenie 
perfektné roztiedenie ulahčí 
bežný deň v kuchyni. 
Stačí potlačiť tlačidlo a obsah 
horných skriniek sa objaví 
v požadovanej pracovnej výške.

Posuvné dvierka 
Vsadené do výklenku ponúknu 
optimálny úložný priestor pre 
veci dennej potreby. Kuchyňa je 
vždy uprataná.Posuvné dvere 
ako velkoplošné designové 
prvky nahradia aj celé skrinky.

Kvalitné kovanie výklopných 
dvierok 
Kvalitné kovanie výklopných dvierok 
ulahčuje prístup do skrinky.Velmi 
jednoducho sa dajú otvoriť aj 
zavrieť.V prípade nutnosti si viete 
pomôcť aj doplnkovým elektrickým 
ovládaním. 

90 madiel a úchytek 
Máte na výber. 

Či už klasické úchytky alebo 
moderné madlá – pre každú 
kuchyňu sa nájde vhodné 
riešenie!

Sklenené prvky RITZENHOFF 
dvere, zásuvky alebo obklady. 
Sklenené prvky Ritzenhoff sa dajú 
integrovať do každej kuchyne. 
Vytvoria jedinečnú dizajnovú 
hodnotu.

Všetko kovové vnútorné 
vybavenie je sériovo galvanicky 
pochromované a vysoko lesklé. 

Kvalita je vždy súčtom všetkých 
premyslených detailov.

© Ballerina-Küchen, D-32289 Rödinghausen/2018
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1. místo BMK – cena za inovaci 
2006/2012/2013/2014/2015

Celkový vítěz Leistungsspiegel 
„Kuchyně“ 2014/2015 a 2016/2017

ďakujeme za vašu dôveru

Spokojní zákazníci sú pre nás najväčšou pochvalou a hlavnou hnacou silou.


