
live. love. cook.
VÝHODY

V
Ý

H
O

D
Y



INDEX

 05 Individuality
Kuchyně dokážeme naplánovat zákazníkovi na míru 
podle jeho požadavků.

 13 Flexibility
Kuchyně koncipujeme tak, aby se daly fl exibilně 
projektovat a byly dokonale ergonomické.

 25 Quality
Naše kuchyně vyrábíme v Německu. 
Jsou synonymem trvanlivosti a kvality v každém detailu.

 45 Ideas
Naše kuchyně jsou praktické a funkční. 
Potěší vás spoustou nápadů a řešení.

 57 Service
Moderní nástroje s neustále vylepšovanými 
funkcemi zjednodušují prodejcům práci.

 67 Sustainability
Naše kuchyně vyrábíme v Německu tak, aby nezatěžovaly 
životní prostředí – pro zákazníky, kteří vědí, na čem doopravdy záleží.

 71 Ins iration
Vaše (a naše) nadšení pro kuchyně je klíčem 
k úspěšným hovorům se zákazníky.



Jak z prodeje udělat příjemný zážitek?

Prodávání kvalitních výrobků, které vynikají v každém směru, je nejen jednodušší 
a důvěryhodnější, ale také záživnější. To máme na paměti vždy, když vyvíjíme a 

vyrábíme naše kuchyně, i při produkci, servisu a marketingu. 

Na prvním místě stojí zákazník.

Naším cílem je splnit nejrůznější požadavky ve všech oblastech používání a pro-
jektování. To se týká především individuality, funkčnosti a flexibility v návrhu a 
výbavě. Nabízíme proto různé systémy a výšky montáže i spoustu inovativních 
nápadů, které kuchyni dodají jedinečnost. Navíc rozvíjíme další obchodní oblasti, 
abychom zákazníkům mohli nabídnout širokou škálu řešení jak pro jejich kuchyně, 
tak pro celou domácnost. Naše výrobky do spižíren, technických místností, šaten 
a obytných prostorů dokážou splnit do puntíku každé přání. Další faktor našeho 
úspěchu spočívá v zajištění vysoké kvality a vynikajících a spolehlivých služeb. 
Proto své zaměstnance neustále rozvíjíme a výroba probíhá výhradně v Německu.

To už je pádný důvod uvažovat o našem nábytku.

Všechny tyto aspekty nabízí výhody nejen spoustě spokojených zákazníků, kteří s 
radostí vaří a tráví čas v kuchyních značky Schüller, ale i vám jako prodejcům. A 
konečně, četné výhody, které jasně hovoří ve prospěch kuchyní a nábytku značky 
Schüller, jsou současně neochvějnými argumenty při konzultaci i třeba s dlouho-

době spokojenými zákazníky.

Naše výhody se  
stanou vašimi



Digital

NOW ONLINE

Digitální showroom je tu pro všechny, kteří se chtějí snadno a rychle ponořit do našeho světa 
kuchyní a bydlení obecně. Představujeme naše turné Innovations Tour. Inspiraci čerpáme 
doma. V krátkých videích a 360° prohlídce se můžete přesvědčit, jak z místa klidu a odpočinku 
díky inovacím značky Schüller děláme pastvu pro oči.

Digitální  
showroom

Turné Innovations  
Tour začnete zde.



Kuchyně dokážeme naplánovat zákazníkovi  
na míru podle jeho požadavků.

reasons to live. love. cook.

Individuality
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INDIVIDUALITY

 KEY FACT

Různé cílové skupiny mají na své kuchyně různé požadavky. Všichni jsou však zajedno v tom,  
že chtějí kuchyni sobě na míru. A přesně to díky designu, funkčnosti, ergonomii a kvalitě  
nabízíme. Výsledkem naší široké palety specializovaných produktů je větší počet spokojených 
zákazníků.

Správná kuchyně  
pro každý styl

Doma u  
Erica a Lisy

Srdce rodiny bije v kuchyni. 
Kuchyně proto něco vydržet 
a vedle atraktivního poměru 
cena/výkon nabídnout přede-
vším pohodlí a funkčnost. 
Spotřebiče nainstalované 
vysoko stejně jako odolná 
čela skříněk přispívají nejen k 
jednoduššímu, ale i k bezpeč-
nějšímu rodinnému bydlení. 
Rodinný život s malými i vel-
kými každodenními radostmi 
se tak plynule změní na kuchyni 

Schüller.

Doma u  
Nika a Petera

Kdo chce propojit kvalitu 
života se skutečnými hodno-
tami a zážitky, najde k tomu v 
kuchyni dokonalé místo. A to 
za předpokladu, že se při plá-
nování a realizaci klade důraz 
na nevtíravé a vkusné prove-
dení, vysoce kvalitní materi-
ály, inteligentní osvětlení a 
dokonalou ergonomii kuchyně. 
Proto se dokáže trefit do 
vkusu hned více generacím a 
vyjít vstříc přáním jak fanouš-
kům do vaření, tak opravdo-
vým znalcům. V kuchyni, která 
vedle skvělého požitku z jídla 

poskytuje i pastvu pro oči.

Doma u  
Thea a Lory

Stále více lidí tíhne k přiroze-
nosti. To by se mělo odrážet 
i v provedení kuchyně: měla 
by být otevřená, světlá a co 
nejvíc lákavá. Pomocí jem-
ných barevných kombinací u 
čelních ploch a detailů z pří-
rodního dřeva lze vytvořit pří-
jemné a půvabné kuchyňské 
prostředí. Návrh doplňují ote-
vřené regálové police; ty 
poskytují místo pro před-
měty, které mají svůj příběh. 
Tak vypadá nová „venkovská 
kuchyně“. Je to místo nadča-
sové pohody, kde se přiroze-
nost prolíná s prostorem a 
všude se rozprostírá požitek.

Doma u  
Marca a Julie

V moderních městských bytech 
se prolíná domácí, společenský 
a profesní život. Kuchyně tu 
slouží jako spojovací prvek a 
podle toho by měla být sla-
děna po stránce funkční i 
estetické. Jednotné materiály 
a linie vytvářejí homogenní 
přechody, zatímco skříňky 
sahající až ke stropu poskytují 
maximální úložný prostor. Pro-
střednictvím mnoha doplňků 
vstupují do hry vstupují osobní 
prvky. Vše pro kulinářský a 
ležérně stylový městský životní 

styl.
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V kuchyni je žádán jako nikdy předtím, a 
navíc je to skutečný všeuměl. Systém 
hliníkových polic Frame Rack je jako 
stvořený pro individuální navrhování: ať 
už jako nástěnné řešení, stojící, integro-
vané do ostrůvku nebo zavěšené pod 
stropem. Elegantní kubistický vzhled, 
technická dokonalost a také kreativní 
možnosti využití zaručeně zajistí úžas!

Frame Rack
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INDIVIDUALITY

Přidaná hodnota pro vaše zákazníky i pro 
vás: Integrovaným LED osvětlením se 
spínacím senzorem pro výsuvy dodáte 
skříni optimální osvětlení a promyšleným 
plánováním vytvoříte praktický prostor.

Otevřené bočnicové regály nabízejí široké 
možnosti pro uspořádání kuchyně. Ať už 
vložené mezi horní skříňky, nebo jako 
velká část v kuchyňském ostrůvku vždy 
vytvoří opticky výrazný prvek. Dá se z 
nich sestavit i celá knihovnička. Navíc je 
můžete doplnit efektním nepřímým 
osvětlením.

Předměty můžete skrýt za posuvnými 
dveřmi a oblíbené kousky vystavit na 
odiv v nezakryté části. Díky osvětlení se 
naplno projeví jejich vzhled.

Do kuchyní s neobvyklými tvary se hodí 
skříňky Rondo, které dokonale zaoblují 
linku nebo ostrůvek. Nabízíme je ve 
variantě spodní skříňky, horní skříňky a 
vysoké skříně.

Spotřebiče se dají uložit nebo umístit do 
praktické pracovní polohy. Výsuvnou 
polici do vysoké skříně můžete umístit 
tak, aby byla skrytá ve skříňce se žaluzií 
nebo integrovaná v otevřené části vysoké 
skříně pro rychlý přístup.

Panelový systém se dokonale začlení do 
kuchyně, ať už ho použijete ve výklenku, 
nebo na volné stěně. Panelové profily 
jsou dostupné v barvě nerezové oceli 
nebo v onyxové černi. Díky velkému 
výběru panelových nástavců přehledně 
uspořádáte všechno, co potřebujete mít 
po ruce. Své místo tu najde koření, 
kuchyňské náčiní, a dokonce i tablet s 
recepty.

Dejte kuchyni nový kabát z přírodního 
dřeva. Nástavce na lahve s dělením do 
kříže zajišťují optimální třídění nápojů 
nebo zásuvky Tip-On na čerstvé potra-
viny, zeleninu a ovoce, které připomínají 
přepravky. Všechny prvky jsou velmi 
kvalitně zpracované z přírodního dubu 
tak, aby vytvářely rozvolnění a kontrast 
vůči čelní straně.

Vnitřní  
osvětlení

Bočnicové  
regály

Posuvná dvířka a 
oblé skříňky Rondo

Skříňka se žaluzií 
a výsuvná police

Panelový  
systém

Regálové nástavce 
z přírodního dubu

Designové prvky k  
vyjádření individuality
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INDIVIDUALITY

Laminát

Laminát

Tapeta s dekorem napuštěná 
melaminovou pryskyřicí

Tapeta s dekorem napuštěná 
melaminovou pryskyřicí

Tapeta s dekorem napuštěná 
melaminovou pryskyřicí

Kompaktní hrana 
Kompozitní dřevo

Tapeta s dekorem napuštěná 
melaminovou pryskyřicí

Z nabídky čelních stran 
skříněk si vybere každý

Kvalitní, vysoce lesklý 
a matný povrch bez 
PVC, na kterém je nan-
esena kvalitní PET 
fólie na MDF podklad a 
který byl při výrobě 
nalakován.

Odolná čelní strana s 
kvalitní dekorovanou 
tapetou napuštěnou 
melaminovou prysky-
řicí. Povrchovou úpravu 
nabízíme v mnoha jed-
nobarevných varian-
tách i s texturou imi-
tující dřevo.

UV lak se nanáší ve 
více vrstvách na kom-
pozitní dřevo a vytváří 
kvalitní vysoce lesklý 
nebo matný povrch. 
Velkou odolnost čelní 
strany zajišťují zesí-
lené hrany.

Kvalitní, v několika 
pracovních postupech 
vyrobená, a tím velmi 
trvanlivá lakovaná čela 
se vyznačují brilant-
ními barvami a plným i 
měkkým pohmatem.

Nejodolnější čelní 
strany jsou opatřeny 
vrstvou laminátu. Tento 
povrch je výrazně sil-
nější a tvrdší než plas-
tové čelo, a tím i odol-
nější.

Čela skříněk dodávají kuchyni osobitost – přesně podle zákazníkova vkusu. U značky Schüller 
si čelní stranu vybere opravdu každý, protože sledujeme aktuální trendy. Nabízíme spoustu 
variant, a to nejen materiálu a textury – můžete si zvolit z plastových nebo lakovaných laminá-
tových čel, lakovaných, skleněných nebo dřevěných povrchů. Ještě nikdy nebylo na výběr tolik 
možností tvarů, barev a stylů. Proto vám dokážeme nabídnout nábytek na míru.

Kompaktní hrana 
Kompozitní dřevo

Tapeta s dekorem napuštěná 
melaminovou pryskyřicí

2složkový 
matný lak 
PUR

Tapeta s dekorem napuštěná 
melaminovou pryskyřicí

Dekorační papír napuštěný 
 melaminovou pryskyřicí

Kompozitní dřevo

Kompaktní hrana 

Primer (základ)
PET fólie

Lak

Kompaktní hrana 
MDF

4vrstvý UV podklad
Krycí UV lak

Tapeta s dekorem napuštěná 
melaminovou pryskyřicí

Primer (základ)
Polyesterový plnič bez obsahu 
styrenu

2složkový vysoce lesklý lak 
PUR

Polyesterový plnič bez obsahu 
styrenu

MDF

Čelní strana z lako-
vaného laminátu

Plastová čelní 
 strana

Laminátová čelní 
strana

Čelní strany s  
UV lakem

Vysoce lesklá, 
 lakovaná čela
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Podklad je opatřen 
pórovitým materiálem 
a přelakován nátěrem 
s dvojím vytvrzením. 
Vizuálně se povrch 
podobá lakovanému 
dřevu.

Tento nátěr na vodní 
bázi s dvojím UV 
vytvrzením splňuje 
nejvyšší nároky na 
ekologii i na odolnost.

Tento nátěr na vodní 
bázi s dvojím UV 
vytvrzením splňuje 
nejvyšší nároky na 
ekologii i na odolnost.

Vysoce lesklá nebo 
satinovaná čela z bílého 
bezpečnostního skla o 
tloušťce 0,3 mm na 
zadní straně celoplošně 
nalakovaná a slepená s 
deskou z aglomerova-
ného dřeva o tloušťce 
1,6 cm. Sklo je chráněno 
laminovými hranami.

Dřevěná čela jsou 
vyrobena z dřevěné 
dýhy. Díky použití pra-
vého dřeva získá náby-
tek přírodní vzhled. 
Ochranu poskytuje 
odolný hydronátěr.

 KEY FACT

Lakované povrchy si oblíbilo mnoho zákazníků díky jed-
notnému vzhledu a rozmanitosti barev. V dnešní době 
se vyžaduje také ekologická výroba. Tu můžeme zaručit, 
protože používáme systém laků na vodní bázi s dvojím 
vytvrzováním.

Lakovaná čela na  
ekologické vodní bázi

Dekorační papír napuštěný 
melaminovou pryskyřicí

Dekorační papír napuštěný 
melaminovou pryskyřicí

Elastické lepidlo (částečně)
Barevný lak UV

Dřevěný materiál

Bezpečnostní sklo – 0,3 cm

Dvouslož. hydronátěr
Dvouslož. hydronátěr

Kompozitní dřevo
Dýha

Zesílená 
hrana s 
dýhou

Dýha

Dvouslož. 
 hydronátěr

Dvouslož. 
 hydronátěr

UV hydroná-
těr s dvojím 
vytvrzením

UV hydroná-
těr s dvojím 
vytvrzením

Polyest. výplň bez styrenu/ 
dekor. tapeta napuštěná  

melamin. pryskyřicí

Polyest. výplň bez styrenu/ 
dekor. tapeta napuštěná 

 melamin. pryskyřicí

Polyest. výplň bez styrenu/ 
dekor. tapeta napuštěná 
melamin. pryskyřicí

UV hydronátěr s dvojím 
vytvrzením

MDF

Porézní povrch – dřevo/fólie/ 
melamin. pryskyřice

UV hydronátěr s dvojím 
vytvrzením

UV hydronátěr s dvojím 
vytvrzením

Kompozitní dřevo

UV hydroná-
těr s dvojím 
vytvrzením

Polyest. výplň bez styrenu/ 
dekor. tapeta napuštěná 

 melamin. pryskyřicí

Polyest. výplň bez styrenu/ 
fólie/dekor. tapeta napuštěná 
melamin. pryskyřicí

Kompozitní dřevo

Sametově matné 
lakované čelo

Pórovitá čelní strana 
se saténovým lakemČela z pravého skla Dřevěná čelní strana Čelní strana se 

 saténovým lakem

Kompaktní hrana
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INDIVIDUALITY

Z nabídky kuchyní  
si vybere každý

 KEY FACT

Představy a možnosti zákazníků ohledně kvality a charakteru jsou stejně rozmanité jako jejich 
požadavky. Na rozdíl od mnoha jiných výrobců se nezaměřujeme na konkrétní segment, ale 
pokrýváme celý sortiment v oblasti kuchyňského nábytku: od funkčních kuchyní základní 
úrovně přes vysoce kvalitní kuchyně pro širokou střední třídu až po důmyslné projekty krea-
tivních designových kuchyní. A to s veškerými souvisejícími prvky a doplňky. Všechno od jed-
noho výrobce, který splňuje nejpřísnější kritéria.

Funkční 
kuchyň základní 

úrovně

Kuchyň snů  
na míru

Kreativní 
designová 
kuchyň



Kuchyně koncipujeme tak, aby se daly flexibilně  
projektovat a byly dokonale ergonomické.

reasons to live. love. cook.

Flexibility



Jednotné materiály
Všechno, co u nás vyrábíme, má stejnou formu. To znamená, 
že téměř všechny programy jsou vzájemně kompatibilní. 
Abyste měli tyto informace při hovoru se zákazníkem po ruce, 
najdete na zadní straně každého vzorového čela vysvětlující 

symbol.

2 barvy
Kromě variant korpusu s dekorem 
zvenku a bílou barvou uvnitř nabí-
zíme i dvě varianty korpusu stejné 
barvy zvenku i uvnitř. Jsou to 
křišťálová bílá a odstín černé lávy.

Materiál 
výklenku

Pracovní  
 deska

Čelo

Boční panel

Sokl

1: čelo, 2: viditelná strana, 3: pracovní deska, 4: materiál výklenku, 5: boční panel, 6: sokl

12
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FLEXIBILITY

Větší jednotnost  
znamená větší svobodu

Jednotné systémy
Vzájemná jednotnost systémů s úchytkami nebo bez nich 
zajišťuje maximální svobodu při projektování. Jen pár vari-
ant, například čela ve venkovském rustikálním stylu, nena-
bízíme v bezúchytkovém provedení. Budete tak mít maximální 
svobodu při projektování kuchyně. Vaší kreativitě se meze 

nekladou.

Jednotné rozměry
Všechny systémy nabízí téměř stejné typy skříní a mají jed-
notné šířky a hloubky skříněk (35/46/56). Projektovací soft-
ware podporuje střídání systémů C1/C2/C5, a proto je můžete 

bez problémů kombinovat.

Jednotné rozvržení
Kuchyňské systémy Schüller mají jednotné rozvržení o šířce 
13 cm. Výsledkem jsou navazující linie a optimální šířka spár 
0,4 cm. Čelní strana skříněk tak vypadá harmonicky, uhla-
zeně a zejména u verze bez úchytek vytváří minimalistický 

design.

Jednotné projektování
Jednotné programy čel skříněk a logické číslování položek 
velmi usnadňuje vyhledávání a vkládání odpovídajících polo-
žek. Jako projektant máte navíc u všech systémů korpusů 
stejné možnosti. Potřebujete změnit výšku korpusu nebo 
kuchyň s úchytkami vyměnit za bezúchytkovou verzi? Žádný 
problém. Našich 6 systémů korpusů najdete v jedné prodejní 

příručce popř. v online katalogu.

 KEY FACT

Kuchyně a nábytek Schüller se vyznačují opravdu překvapivou rozmanitostí. Naše kreativita  
se projevuje v široké nabídce moderních stylů, tvarů a barev, materiálů, povrchů a velikostí 
korpusů. Naším cílem je umožnit všem zákazníkům vytvořit si stylové bydlení na míru.



C1X1 X2 X5 C2 C5C1 C2 C5
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FLEXIBILITY

Svoboda při projektování, 
úložný prostor a ergonomie

 KEY FACT

Optimálně přizpůsobená pracovní výška je z ergonomického hlediska nezbytná, aby si člověk 
při každodenní práci v kuchyni nepřetěžoval záda. Ideální výška závisí na výšce uživatele 
kuchyně a určuje se podle výšky lokte. Díky 3 různým výškám korpusu v kombinaci se 2 tloušť-
kami pracovní desky 1,6 / 3,9 cm a až 7 výškami soklu od 5 do 20 cm je možné ideální výšku 
projektovat na míru.

Varianta bez úchytek má ideální výšku zapuštění 3,6 cm,  
a proto se skříňka snadno otevírá.

Praktické projektování s úchytkami, 
bez úchytek, nebo s mechanismem 

Tip-On
Vzhled kuchyně není dán pouze pláno-
váním nebo designem čel skříněk. Chce 
zákazník nenápadnou, nebo výraznou 
úchytku, chce zdůraznit linie kuchyně, 
nebo je důsledný purista a čelní část 
kuchyně nesmí být ničím narušená? U 
nás najdete pro každou variantu to 
správné řešení: velký výběr úchytek, 
zapuštěné profily úchytek v mnoha bar-
vách nebo bezúchytkovou verzi s inova-

tivním mechanismem Tip-On.

13 cm rozvržení jako základ pro 
3 výšky konstrukce:

13 cm je ideální velikost rozvržení – je 
tak možné dosáhnout tří ergonomických 
výšek korpusu a zároveň vizuálně har-
monického vzhledu spár. Odvozené 
vnitřní rozměry zásuvek a výsuvů jsou 
vyvážené. To znamená, že neplýtváme 
místem, a přesto poskytujeme dostatek 

úložného prostoru.

Vynásobením rozvržení hodnotou 5,5 
získáte rozvržení C1 s výškou spodní 
skříňky 71,5 cm, z hodnoty 6 vznikne 
rozvržení C2 s výškou 78 cm a 6,5 roz-
vržení C5 s výškou korpusu 84,5 cm. U 
verze bez úchytek s úchytnou prohlubní 
rukojeti používáme označení X1, X2 a X5.

Bez úchytekS úchytkami Tip-On
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Výška korpusu 71,5 cm 
C1/X1 je klasická výchozí výška a její 
výhodou je možnost použití téměř kde-
koli. Je ergonomická i cenově výhodná. 
C1/X1 se hodí především do starších 
budov s nízkým parapetem a je ideální 

pro osoby s výškou do 170 cm.

Výška korpusu 78 cm
C2/X2 se výborně hodí do moderních 
budov s parapetem vysokým od cca 90 
cm a je optimální pro osoby s výškou od 
170 cm. U výšky 78 cm nabízíme také 
několik speciálních provedení, například 

hloubku spodní skříňky 66 cm.

Výška korpusu 84,5 cm
Pokud chce zákazník něco výjimečného 
nebo osobitého, je C5/X5 tou správnou 
volbou. Díky nízkému soklu (např. 5 cm) 
je kuchyň dokonale propojena s obyt-
ným prostorem a skýtá maximální 
úložný prostor. Vyšší korpus se hodí 

zejména pro osoby vyššího vzrůstu.

54,6 cm
Výklenek

54,6 cm
Výklenek 

84,6 až  
101,9 cm
Pracovní výška

78 cm
Výška korpusu

91,1 až  
108,4 cm
Pracovní výška

84,5 cm
Výška korpusu

78 /  
71,5 cm
Výška horní  
skříňky 

48,1 až  
54,6 cm
Výklenek 

83,1 až  
95,4 cm
Pracovní výška 

71,5 cm
Výška korpusu 

78 cm
Výška horní  
skříňky 

84,5 /
71,5 cm
Výška horní  
skříňky 

1 dílné rozvržení
1 dílné rozvržení

1 dílné rozvržení

2 dílné rozvržení
2 dílné rozvržení

2,5 dílné rozvržení

2,5 dílné rozvržení
3 dílné rozvržení 3 dílné rozvržení

U všech systémů se dá díky variabilní výšce soklu a tloušťce pracovní  
desky snadno dosáhnout ergonomické pracovní výšky na míru.



C1

1
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FLEXIBILITY

Potenciál  
kolekce

Systém C1 vychází z pěti cel-
kových výšek rozvržení po 
13 cm a polovičního rozměru 
rozvržení 6,5 cm, takže výška 
spodní skříňky činí 71,5 cm.  
K dostání jsou tři různé 
hloubky korpusu s 35, 46 a 
56 cm. V nabídce je pět růz-
ných výšek soklu v rozmezí 
10 až 20 cm. K dostání je  
i pracovní deska ve dvou  
různých tloušťkách – 3,9 cm 
nebo 1,6 cm.

X1 svou konstrukční výškou 
71,5 cm odpovídá systému C1, 
nemá však žádné úchytky, 
takže můžete vytvořit ele-
gantně jednoduchý vzhled 
kuchyně. Systému C1 odpoví-
dají i všechny ostatní specifi-
kace týkající se stavební 
hloubky, šířky korpusů, výšky 
soklů a pracovní desky.

56 cm46 cm35 cm

Výška korpusu  
71,5 cm

Výška soklu  
volitelně 10 / 12,5 / 
15 / 17,5 nebo 20 cm

Pracovní desky 
 volitelně 3,9 / 1,6 cm

56 cm46 cm35 cm

Výška korpusu  
71,5 cm

Výška soklu  
volitelně 10 / 12,5 / 
15 / 17,5 nebo 20 cm

Pracovní desky 
 volitelně 3,9 / 1,6 cm

S úchytkou Tip-On 

Bez úchytek

Výška korpusu 71,5 cm

Výška korpusu 71,5 cm
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Průřez skříněk je uveden v prodejní 
 příručce. Díky tomu můžete pro  

svého zákazníka vypočítat přesné  
vnitřní rozměry.

Spodní skříňka v:
Šířka  30 / 40 / 45 /  
 50 / 60 / 80 /  
 90 / 100 / 120 cm 
Výška 71,5 cm k tomu  
 5 výšek soklu  
Hloubka 35 / 46 / 56 cm 

Vysoká skříňka v:
Šířka 30 / 40 / 50 / 60 cm 
Výška 149,5 / 162,5 / 188,5 /  
 201,5 / 214,5 cm 
Hloubka  35 / 46 / 56 / 66* cm 
 
Hloubka horní skříňky 35 cm v:
Šířka  30 / 40 / 45 /  
 50 / 60 / 80 /  
 90 / 100 / 120 cm 
Výška 39 / 52 / 65 / 71,5 /  
 78 / 84,5 / 91 cm 
 
Hloubka horní skříňky 56 cm v: 
Šířka  30 / 40 / 45 /  
 50 / 60 cm 
Výška 52 / 58,5 cm

Spodní skříňka v:
Šířka 30 / 40 / 45 /
 50 / 60 / 80 /
 90 / 100 / 120 cm
Výška 71,5 cm k tomu  
 5 výšek soklu 
Hloubka  35 / 46 / 56 cm

Vysoká skříňka v:
Šířka 30 / 40 / 50 / 60 cm
Výška  se svisl. úchytnou 

lištou 
149,5 / 162,5 /  
201,5 / 214,5 

Výška  s vodorov. úchytnou 
lištou 
149,5 / 201,5 / 214,5 cm

Hloubka  35 / 46 / 56 / 66* cm

Hloubka horní skříňky 35 cm v:
Šířka  30 / 40 / 45 / 
 50 / 60 / 80 / 
 90 / 100 / 120 cm
Výška 39 / 52 / 65 / 71,5 /  
 78 / 84,5 / 91 cm

Hloubka horní skříňky 56 cm v:
Šířka  30 / 40 / 45 /  
 50 / 60 cm
Výška 52 / 58,5 cm

 KEY FACT

Díky modulárnímu provedení a třem konstrukčním výškám nemají návrhy kuchyně a nábytek 
od společnosti Schüller téměř žádné meze. To znamená, že zákazníkovi můžete navrhnout 
optimální kuchyni podle všech jeho požadavků nejen na prostorové uspořádání a ergonomií.

* Hloubka vysoké skříňky 66 cm jek dispozici pro konstrukční výšky 201,5 a 214,5 cm u definovaného výběru výrobků.

* Hloubka vysoké skříňky 66 cm jek dispozici pro konstrukční výšky 201,5 a 214,5 cm se svislou úchytnou lištou, u definovaného výběru výrobků.

Hloubka korpusu horní skříň 35 cm

Hloubka korpusu spodní skříňky  
35 / 46 / 56 cm

U..71
71,5

O..91
91,0

16,5
15,5
14,5
13,5
12,5
11,5
10,5
9,5
8,5
7,5
6,5
5,5
4,5
3,5
2,5
1,5
0,5

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
6,5

O..78
78,0

O..65
65,0

O..52
52,0

O..39
39,0

O..71
71,5

O..84
84,5

U..71
71,5

HH/GH149..
149,5

Pracovní výška 90,4

Konstrukčni výška
164,5

Konstrukčni výška 
177,5

Konstrukčni výška 
203,5

Konstrukčni výška 
216,5

Konstrukčni výška 
229,5

Výklenek 54,6

Pracovní výška 90,43,9

Sokl

Výklenek 48,1

HH/GH162..
162,5

HH/GH188..
188,5

HH/GH201..
201,5

HH/GH214..
214,5

Sokl 15 cm

Hloubka korpusu vysoké skříňky  
35 / 46 / 56 / 66 cm

16,5
15,5
14,5
13,5
12,5
11,5
10,5
9,5
8,5
7,5
6,5
5,5
4,5
3,5
2,5
1,5
0,5

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
6,5

Hloubka korpusu spodní skříňky 
35 / 46 / 56 cm

Sokl 15 cm

Hloubka korpusu vysoké skříňky  
35 / 46 / 56 cm

Hloubka korpusu horní skříňky 35 cm

Pracovní výška 90,4

Výklenek 54,6

Pracovní výška 90,43,9

Výklenek 48,1

XO..91
91,0

XO..78
78,0

XO..65
65,0

XO..52
52,0

XO..39
39,0

XO..71
71,5

XO..84
84,5

Sokl

XHH/
XGH149..

149,5

XU..71
71,5

XU..71
71,5

XHH/
XGH201..

201,5

XHH/
XGH201..

201,5

XHH/
XGH214..

214,5

XHH/
XGH214..

214,5

Konstrukčni výška 
167,0

Konstrukčni výška 
216,5

Konstrukčni výška 
229,5

2,5



2
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FLEXIBILITY

Potenciál  
kolekce

Výška soklu volitelně  
5 / 7,5 / 10 / 12,5 / 15 /  
17,5 nebo 20 cm

Pracovní desky 
 volitelně 3,9 / 1,6 cm

Výška soklu volitelně  
5 / 7,5 / 10 /  12,5 / 15 / 
17,5 nebo 20 cm

Pracovní desky  
 volitelně 3,9 / 1,6 cm

S úchytkou Tip-On 

66 cm56 cm46 cm35 cm

Výška korpusu 
78 cm

Systém C2 nabízí šest rozvr-
žení, každé o výšce 13 cm. 
Výška spodní skříňky tak činí 
78 cm. Je možné si vybrat i  
ze čtyř různých hloubek 
korpusu – 35, 46, 56 a 66 cm. 
V nabídce je sedm různých 
výšek soklu v rozmezí 5 až 20 
cm. K dostání je i pracovní 
deska ve dvou různých tloušť-
kách – 3,9 cm nebo 1,6 cm.

X2 svou konstrukční výškou 
78 cm odpovídá systému C2, 
nemá však žádné úchytky, 
takže můžete vytvořit ele-
gantně jednoduchý vzhled 
kuchyně. Systému C2 odpoví-
dají i všechny ostatní specifi-
kace týkající se stavební 
hloubky, šířky korpusů, výšky 
soklů a pracovní desky.

66 cm56 cm46 cm35 cm

Výška korpusu 
78 cm

Výška korpusu 78 cm

Výška korpusu 78 cm

Bez úchytek
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Hloubka korpusu horní skříňky 35 cm

Hloubka korpusu spodní skříňky 
35 / 46 / 56 / 66 cm

Sokl 10 cm

Hloubka korpusu vysoké skříňky 
35 / 46 / 56 / 66 cm

O..91
91,0

O..78
78,0

O..65
65,0

U..78
78,0

U..91
91,0

HR/GR149..
149,5

HR/GR162..
162,5

HR/GR201..
201,5

HR/GR214..
214,5

HR/GR227..
227,5

O..52
52,0

O..39
39,0

Pracovní výška 91,9

Pracovní výška 
103,5

3,9

Výklenek 54,6

Konstrukčni výška
 159,5

Konstrukčni výška 
172,5

Konstrukčni výška 
211,5

Konstrukčni výška 
224,5

Konstrukčni výška 
237,5

Sokl

17,5
16,5
15,5
14,5
13,5
12,5
11,5
10,5
9,5
8,5

8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0

13
13
13
13
13
13
13
13
13
6,5

13
13
13
13
13
13
13
13

17,5
16,5
15,5
14,5
13,5
12,5
11,5
10,5
9,5
8,5

8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0

13
13
13
13
13
13
13
13
13
6,5

13
13
13
13
13
13
13
13

Sokl

Hloubka korpusu horní skříňky 35 cm

Sokl 10 cm

Hloubka korpusu spodní skříňky 
35 / 46 / 56 / 66 cm

Hloubka korpusu vysoké skříňky 
35 / 46 / 56 cm

Konstrukčni výška 
162

Konstrukčni výška 
211,5

Konstrukčni výška 
224,5

2,5

Pracovní výška 91,9

Výklenek 54,6

3,9

XO..91
91,0

XO..78
78,0

XO..65
65,0

XU..78
78,0

XHR/
XGR149..

149,5

XHR/
XGR201..

201,5

XHR/
XGR201..

201,5

XHR/
XGR214..

214,5

XHR/
XGR214..

214,5

XO..52
52,0

XO..39
39,0

Spodní skříňka v:
Šířka  30 / 40 / 45  / 
 50 / 60 / 80 /
 90 / 100 / 120 cm
Výška 78 cm k tomu  
 7 výšek soklu 
Hloubka  35 / 46 / 56 / 66 cm

Vysoká skříňka v:
Šířka 30 / 40 / 50 / 60 cm
Výška  se svisl. úchytnou 

lištou 
149,5 / 162,5 /  
201,5 / 214,5 / 227,5 cm

Výška  s vodorov. úchytnou 
lištou 
149,5 / 201,5 / 214,5 cm

Hloubka  35 / 46 / 56 / 66* cm

Hloubka horní skříňky 35 cm v:
Šířka  30 / 40 / 45 /
 50 / 60 / 80 /
 90 / 100 / 120 cm
Výška 39 / 52 / 65 / 
 78 / 91 cm

Hloubka horní skříňky 56 cm v:
Šířka  30 / 40 / 45 /  
 50 / 60 cm
Výška 52 / 58,5 cm

Spodní skříňka v:
Šířka  30 / 40 / 45 /
 50 / 60 / 80 /
 90 / 100 / 120 cm
Výška 78 cm / 91 cm k tomu  
 7 výšek soklu 
Hloubka  35 / 46 / 56 / 66 cm

Vysoká skříňka v:
Šířka 30 / 40 / 50 / 60 cm
Výška 149,5 / 162,5 / 
 201,5 / 214,5 / 227,5 cm 
Hloubka  35 / 46 / 56 / 66* cm

Hloubka horní skříňky 35 cm v:
Šířka  30 / 40 / 45 /
 50 / 60 / 80 /
 90 / 100 / 120 cm
Výška 39 / 52 / 65 /
 78 / 91 cm

Hloubka horní skříňky 56 cm v:
Šířka  30 / 40 / 45 /  
 50 / 60 cm
Výška 52 / 58,5 cm

* Hloubka vysoké skříňky 66 cm jek dispozici pro konstrukční výšky 201,5 a 214,5 cm se svislou úchytnou lištou, u definovaného výběru výrobků.

* Hloubka vysoké skříňky 66 cm jek dispozici pro konstrukční výšky 201,5 a 214,5 cm u definovaného výběru výrobků.

Průřez skříněk je uveden v prodejní 
 příručce. Díky tomu můžete pro  

svého zákazníka vypočítat přesné  
vnitřní rozměry.



5
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FLEXIBILITY

Potenciál  
kolekce

Nová konstrukční výška C5 
nabízí více možností při 
řešení kuchyně na míru. 
Kubického vzhledu skříněk je 
dosaženo snížením výšky 
soklu o 5 cm. Prostřední 
výsuv se zvětšil o polovinu 
dílu rozvržení, takže skýtá 
více úložného prostoru.  
Eleganci ještě více podtrhuje 
pracovní deska o tloušťce 
1,6 cm.

X5 svou konstrukční výškou 
84,5 cm odpovídá systému C5, 
nemá však žádné úchytky, 
takže můžete vytvořit ele-
gantně jednoduchý vzhled 
kuchyně. Systému C5 odpoví-
dají i všechny ostatní specifi-
kace týkající se stavební 
hloubky, šířky korpusů, výšky 
soklů a pracovní desky.

56 cm46 cm35 c
m

Výška korpusu 
84,5 cm

S úchytkou Tip-On 

Výška soklu volitelně 
5 / 7,5 / 10 / 12,5 /  
15 / 17,5 nebo 20 cm

Pracovní desky  
 volitelně 3,9 / 1,6 cm

Výška korpusu 84,5 cm

Výška korpusu 84,5 cm

Výška soklu volitelně  
5 / 7,5 / 10 / 12,5 / 15 /  
17,5 nebo 20 cm

Pracovní desky 
 volitelně 3,9 / 1,6 cm

56 cm46 cm35 cm

Výška korpusu 
84,5 cm

Bez úchytek
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* Hloubka vysoké skříňky 66 cm jek dispozici pro konstrukční výšky 201,5 a 214,5 cm u definovaného výběru výrobků.

Hloubka korpusu horní skříňky 35 cm

Hloubka korpusu spodní skříňky 
35 / 46 / 56 cm

Hloubka korpusu vysoké skříňky 
35 / 46 / 56 / 66 cm

17,5
16,5
15,5
14,5
13,5
12,5
11,5
10,5
9,5
8,5
7,5
6,5
5,5
4,5
3,5

3,0
2,0
1,0

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
6,5

13
13
13

U..84
84,0

O..91
91,0

O..78
78,0

O..65
65,0

O..52
52,0

O..39
39,0

O..71
71,5

O..84
84,5

U..84
84,0

H5/G5149
149,5

H5/G5201
201,5

H5/G5214
214,5

H5/G5227
227,5

Konstrukčni výška 
154,5

Konstrukčni výška 
206,5

Konstrukčni výška 
219,5

Konstrukčni výška 
232,5

Pracovní výška 93,4

Výklenek 48,1

Pracovní výška 93,4

Výklenek 54,6

3,9

Sokl
Sokl 5 cm

Spodní skříňka v:
Šířka  30 / 40 / 45 /
 50 / 60 / 80 /
 90 / 100 / 120 cm
Výška 84,5 cm k tomu  
 7 výšek soklu 
Hloubka  35 / 46 / 56 cm

Vysoká skříňka v:
Šířka 30 / 40 / 50 / 60 cm
Výška 149,5 / 201,5 /  
 214,5 / 227,5 cm
Hloubka  35 / 46 / 56 / 66* cm

Hloubka horní skříňky 35 cm v:
Šířka  30 / 40 / 45 /
 50 / 60 / 80 /
 90 / 100 / 120 cm
Výška 39 / 52 / 65 / 71,5 / 
 78 / 84,5 / 91 cm

Hloubka horní skříňky 56 cm v:
Šířka  30 / 40 / 45 / 
 50 / 60 cm
Výška 52 / 58,5 cm

Průřez skříněk je uveden v prodejní 
 příručce. Díky tomu můžete pro  

svého zákazníka vypočítat přesné  
vnitřní rozměry.

Hloubka korpusu horní skříňky 35 cm

XO..91
91,0

XO..78
78,0

XO..65
65,0

XO..52
52,0

XO..39
39,0

XO..71
71,5

XO..84
84,5

17,5
16,5
15,5
14,5
13,5
12,5
11,5
10,5
9,5
8,5
7,5
6,5
5,5
4,5
0,5

3,5
2,5
1,5

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
6,5

13
13
13

Sokl
Sokl 5 cm

Pracovní výška 93,4

Výklenek 48,1

Pracovní výška 93,4

Výklenek 54,6

Konstrukčni výška 
206,5

Konstrukčni výška 
219,5

Konstrukčni výška 
232,5

XU..84
84,5

XU..84
84,5

XH5/
XG5201..

201,5

XH5/
XG5214..

214,5

XH5/
XG5214..

214,5

XH5/
XG5227..

227,5

XH5/
XG5227..

227,5

Hloubka korpusu spodní skříňky 
35 / 46 / 56 cm

Hloubka korpusu vysoké skříňky  
35 / 46 / 56 cm

Spodní skříňka v:
Šířka   30 / 40 / 45 / 

50 / 60 / 80 / 
90 / 100 / 120 cm

Výška  84,5 cm k tomu  
7 výšek soklu 

Hloubka 35 / 46 / 56 cm

Vysoká skříňka v:
Šířka 30 / 40 / 50 / 60 cm
Höhe  se svisl. úchytnou 

lištou 
149,5 / 201,5 /  
214,5 / 227,5 cm

Výška  s vodorov. úchytnou 
lištou 
201,5 / 214,5 / 227,5 cm

Hloubka 35 / 46 / 56 / 66* cm

Hloubka horní skříňky 35 cm v:
Šířka   30 / 40 / 45 / 

50 / 60 / 80 / 
90 / 100 / 120 cm

Výška  39 / 52 / 65 / 71,5 
78 / 84,5 / 91 cm

Hloubka horní skříňky 56 cm v:
Šířka   30 / 40 / 45 /  

50 / 60 cm
Výška 52 / 58 cm

* Hloubka vysoké skříňky 66 cm jek dispozici pro konstrukční výšky 201,5 a 214,5 cm se svislou úchytnou lištou, u definovaného výběru výrobků.
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FLEXIBILITY

Více úložného prostoru díky 
různým úložným hloubkám

35 cm
Hloubka  

35 cm
Hloubka  

46 cm
Hloubka  

56 cm
Hloubka  

66 cm
Hloubka  

pouze u C2/X2

56 cm* 
Hloubka  46 cm

Hloubka  

56 cm
Hloubka  

35 cm
Hloubka  

66 cm**

Hloubka  

Vysoké skříněSpodní a horní skříňky

 KEY FACT

Zejména v malých bytech dostupný prostor musí dobře využít. Díky našim skříňkám s různou 
hloubkou vytvoříme úložný prostor pro všechno, co je potřeba v kuchyni uložit. Tato flexibilita 
hloubky platí pro vysoké skříně i pro spodní a horní skříňky.

U všech systémů je navíc u vysokých skříní k dostání celá 
škála hloubky korpusu od 35 do 56 cm. U C1/C2/C5 si můžete 

vybrat i hloubku 66 cm**.

U systému C jsou k dostání 3 hloubky korpusu spodních skří-
něk mezi 35 a 56 cm. U C2 si můžete vybrat i hloubku 66 cm. 
V prostoru horní skříňky skýtá 35 cm hloubka dostatečný 
úložný prostor i pro velké talíře. Horní skříňka o hloubce 

56 cm* pojme i rozměrné kuchyňské náčiní.

** Hloubka vysoké skříňky C1 / C2 / C5 66 cm je k dispozici pro konstrukční výšky 201,5 
a 214,5 cm u definovaného výběru výrobků.

* Horní skříňka o hloubce 56 cm je k dostání v konkstrukční výšce 52 a 58,5 cm a v šířce  
30, 40, 45, 50 a 60 cm.



Naše kuchyně vyrábíme v Německu. Jsou synonymem  
trvanlivosti a kvality v každém detailu.

reasons to live. love. cook.

Quality
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QUALITY

Vysoce sofistikovaná  
výroba a řízení jakosti

 KEY FACT

Vysoké nároky se dají splnit jen tehdy, pokud se také pravidelně kontrolují požadavky. Proto 
jsme vytvořili velké množství normovaných testovacích řad, které zaručují trvale vysokou  
kvalitu kuchyní Schüller. Od nezávislých institucí jsme získali certifikace za mimořádnou kva-
litu produktů. A k čemu to vlastně je? K tomu, aby si vaši zákazníci mohli dlouho užívat svých 
kuchyní – protože pocházejí od společnosti Schüller.
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Statické zátěžové zkoušky polic
Pomocí závaží testujeme maximální 
průhyb polic vyrobených z kompozit-
ního dřeva nebo skla.

Odolnost proti poškrábání
Diamantový hrot za působení síly umís-
tíme na povrch rotujícího nábytku. 
Podle výsledků se pak vyhodnotí míra 
poškrábání.

Chemická odolnost
Kuchyňský povrch přichází do styku s 
nejrůznějšími látkami, jako jsou kyse-
liny, čisticí prostředky a spousta dal-
ších. Proto důkladně testujeme jejich 
odolnost.

Odolnost proti mikroškrábancům
U pracovních desek testujeme odolnost 
proti mikroškrábancům, odolnost mat-
ných povrchů proti vyleštění a odolnost 
vysoce lesklých povrchů proti zmatnění.

Trvalé zatížení a dlouhodobá zkouška 
Prostřednictvím dlouhodobé zkoušky 
prováděné se zkušebními roboty se 
kování testují na opotřebení a životní 
cyklus se simuluje s trvalým zatížením. 

Zajištění barvy
K zajištění stejné barvy, např. při doda-
tečném objednávání, jsou barvy kontro-
lovány speciálními měřicími přístroji v 
rámci permanentních kontrol na přijmu 
zboží.

Zkouška tahem a tlakem
Tímto testem se ověřuje pevnost mate-
riálů a spojů, jako např.: pevnost kování, 
pevnost v tahu napříč vláken dřevěných 
materiálů, trvanlivost lepených spojů.

Tepelná zkouška za sucha a mokra
Ze zkoušky vyplývá odolnost vůči teplu. 
U pracovních desek činí zkušební tep-
lota až 180 °C. Přitom musí zůstat 
zachována barva, lesk a rezistence vůči 
puchýřkovatění.

Suntest
Povrch je ozařován xenonovou oblouko-
vou lampou. Povrch je ozařován xeno-
novou obloukovou lampou. V různých 
časových intervalech kontrolujeme a 
hodnotíme stárnutí a případné barevné 
změny.
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QUALITY

Kvalita napříč celým 
 dodavatelským řetězcem

 KEY FACT

Odpovědnost za kvalitu výrobků značky Schüller nekončí za branami naší firmy. Vyvinuli jsme 
vysoce efektivní procesy, které slouží k tomu, abychom vám to nejvíce ulehčili. Po konečné 
montáži se všechno sejde na jednom místě – v logistickém centru. Zde je podle plánování a 
pořadí cest finálně zkontrolována kompletnost zakázek, které jsou následně naloženy. Pak se 
směrem k vám vydá jedna z našich více než 70 nákladních souprav Euro 6 nebo některý z 
našich dlouhodobých přepravních partnerů. V cíli zajistíme, že u vás bude vyloženo všechno to, 
co jste si objednali. To vám usnadní práci, ušetří zpoždění nebo reklamace a zajistí spokojené 
koncové zákazníky. Servisní nabídku završuje náš animovaný návod k montáži pro smartphony 
a tablety. Tak kvalita doputuje až k zákazníkovi!
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Sáčky s kováním 
Označené sáčky s kováním 
usnadňují přiřazení při 
montáži. Přitom dodáváme 
více malých dílů, než je 
zapotřebí.

Soklové kluzáky
Soklové kluzáky jsou opatřeny 
seřizovacím otvorem uvnitř 
korpusu. Tak lze nastavení 
výšky snadno provést zevnitř 
skříně, místo přímo na jejích 
nohách. To se hodí především 
u nízkých soklů.

Dodatečné úchytky
Čela spojená kolíky a pevné 
krycí lišty se dodávají bez 
předvrtání, ale přesto s 
úchytkou. Tak si může 
koncový zákazník rozhodnout 
o umístění úchytek sám.

Návod k údržbě
Po dokončení montáže 
předejte zákazníkovi spolu s 
montážními pokyny i návod k 
údržbě. Koncový zákazník tak 
bude mít k dispozici infor-
mace o ošetřování přísluš-
ného materiálu. Správná 
péče prodlužuje životnost a 
je součástí záruky.

Bočnice s hranou ze  
4 stran
To umožňuje otočení bočnic, 
aby bylo zvenčí vždy vidět jen 
perfektní povrch.

Přířez soklu
Sokly jsou přiříznuté přímo na 
míru, což umožňuje jejich 
racionální montáž. Číslování 
dílů soklu navíc usnadňuje 
správné umístění jednotlivých 
přířezů.

Montážní pokyny
Montážní pokyny umožňují 
rychlou a přesnou montáž. 
Přitom jsou také popsány a 
zohledněny zvláštnosti 
týkající se zakázky, najdete 
tam QR kódy k montážním 
videům pro složité díly. 
Podrobně jsou popsány 
půdorysy, náhledy, průběh 
soklu a dispozice pracovní 
desky.

Obaly
Používáme obaly přesných 
rozměrů a přizpůsobujeme je 
velikosti konstrukčního dílu. 
Pomáhá to vám i životnímu 
prostředí. Boky i čela korpusů 
jsou plošně chráněné. Dlouhé 
díly jsou upevněny na desce 
z masivního dřeva. Zakončení 
stěn dodáváme v trubce z 
tvrdého kartonu, aby nedošlo 
k jejich poškození při přepravě.
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QUALITY

Vkládací a konstrukční police o 
tloušťce 1,9 cm
Zvláštní zatížitelnost a tvarová stabilita 
polic v porovnání s tenčími materiály 
předčí normované hodnoty.

Podrobnosti  
zpracování korpusu

Zadní stěna korpusu
Horizontálně sešroubované a vertikálně lepené zadní stěny zajišťují stabilitu. 
Oboustranná povrchová úprava zadní stěny o tloušťce 0,32 cm zajišťuje její tuhost 
a minimalizuje působení vlhkosti ze zdi. Strany korpusu jsou ukončeny páskem 
hrany a přitom slepeny pomocí PUR. Zadní stěny jsou odsazeny, aby se zabránilo 
hromadění vlhkosti a vzniku plísní. Díky tomu se zlepší cirkulace vzduchu mezi zdí 
a kuchyňským nábytkem.

Příčky korpusu
Příčky korpusu z masivního dřeva jsou u 
spodních skříněk používány ke zlepšení 
vlastností. Masivní dřevo u spodních 
skříněk zvyšuje odolnost, životnost a 
stabilitu kuchyně.

Soklový těsnicí profil
Profil se umístí ve stínové spáře a vodo-
těsně nalepen PUR. Tak zůstane zacho-
ván příslušný design krycí lišty.

Soklové kluzáky
Slouží jako přepravní ochrana a pod 
korpusem jsou upevněny tak, aby mohlo 
být vznikající zatížení odváděno ze 
strany korpusu přímo do kluzáku. Navíc 
slouží k zasunutí nožek soklu.

Sokl potažený plastem
Vodotěsný plastový sokl z polypropy-
lenu je odolný a trvanlivý. Jeho stabilita 
se nejlépe projeví u nízkých soklů.

Závěsy pro skříňky s chladničkami
Jestliže u skříněk s chladničkami s 
technikou pevných dvířek přesahují 
dvířka nábytku dvířka chladničky o více 
než 25 cm, bude dodán dodatečný 
závěs se stejnou kinematikou, aby byly 
dveře stabilizované proti deformaci.

Přední hrana korpusu
Díky nalepenému PUR je hrana odolná a 
kompaktní. Přední hrany přesahují přes 
příčné hrany, a tím propůjčují nábytku 
jednotný vzhled.
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Krycí lišty
Čelní krycí lištu lze u dřezové skříňky a 
vyrovnávací krycí lištu spotřebiče u 
vysoké skříňky nastavovat horizontálně 
a vertikálně.

Vysoká přístrojová skříňka pro chladničku
Při výrobě rozlišujeme mezi montážní technikou plochých závěsů nebo technikou 
vlečených dveří. Při montáži plochých závěsů nejsou zapotřebí žádné pásové 
otvory, které by pak musely být uzavřeny krytkami. Při přepravě vysoké skříně jsou 
dvířka bezpečně spojena s korpusem.

Ochrana kabelů
Zakrývá kabely varné desky a brání pří-
mému přístupu. Tím je zajištěna dlouhá 
životnost kabelů i ochrana zákazníků.

Poloviční rohová skříňka
Masivní výplň z materiálu o tloušťce 
1,6 cm zajišťuje vysokou stabilitu při 
přepravě a odolnost při montáži a pou-
žívání.

Police s pojistkou proti vytažení
Police o tloušťce 1,9 cm jsou na přední 
straně zafixovány pojistnými čepy, které 
brání neúmyslnému vytažení police při 
vyjímání kuchyňských potřeb.

Rohové lišty
U diagonálních rohových skříněk lze 
rohovou lištu nastavit horizontálně a 
vodorovně.

Karuselová skříňka
Vertikální dřevěná lišta nad zadním 
soklovým kluzákem zajišťuje větší sta-
bilitu při přepravě. Kromě toho podepírá 
pracovní desku.

Rohová skříňka
Bez rohové lišty, tím žádné barevné 
odchylky dveří a lišty. Zůstane zajištěn 
redukovaný vzhled spár.

Skleněné police
Proti vytažení skleněné police ESG 
slouží protiskluzová silikonová přísavka 
(tvrzené bezpečnostní sklo). Do šířky 
60 cm je sklo tlusté 0,5 cm, od šířky 
80 cm je tlusté 0,8 cm.

Technika plochých  
závěsů 

(pohled zezadu)

Technika vlečených  
dveří  

(pohled zezadu)
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QUALITY

Prvky horních  
skříněk

Horní skříňka, závěs
Celokovový závěs horní 
skříňky spojený třemi čepy a 
dodatečně nalepený garantuje 
enormní nosnost. Kování se 
nachází za zadní stěnou.

Závěsná lišta horních 
 skříněk
Závěsné lišty jsou jednotně 
přizpůsobeny šířce skříněk a 
usnadňují montáž.

Skládací sklápěcí dvířka
Mechanismus umožňuje 
zastavit skládací dvířka v libo-
volné poloze a zajišťuje 
pozvolný dojezd při zavírání. 
Když se v ohybu vzpříčí nějaký 
předmět, spodní část dvířek je 
možné odemknout.

Dvířka s vnitřní úchytkou
U bezúchytkových kuchyní je 
horní skříňka vybavena vnitřní 
úchytkou, která usnadňuje 
zavírání výklopných a skláda-
cích dvířek.

Závěsný systém pro 56 cm 
hluboké horní skříňky
Díky větší hloubce skříněk je 
zavěšení navrženo tak, aby 
uneslo i větší zátěž.

Horní skříňka, otočná 
dvířka
Integrovaný zásobník energie 
umožňuje lehké otevírání a 
tlumené zavírání i bezpečné 
otevření otočných dvířek horní 
skříňky.

Jednokřídlá posuvná dvířka
Skříňky s posuvnými dvířky 
bez úchytek se dají integrovat 
do kuchyně nebo použít jako 
prvek v obývací části. Skříně 
jsou k dostání s různým pro-
vedením skla a čelní strany.

Horní skříňky v obývací 
části
V obývací části se používají 
skříně vysoké až 130 cm. Ty 
mají stejný dekor uvnitř i 
zvenku a jsou vybaveny skle-
něnými policemi.

Horní skříňka, závěsné 
kování
Stabilní celokovový závěs je 
díky ochranné krytce téměř 
neviditelný. Skříňky lze nasta-
vit ve všech třech směrech.

Skryté zavěšení skříňky s 
pojistným šroubem
Pojistný šroub slouží jako jiš-
tění závěsu a skrytě se stará o 
větší bezpečnost při každo-
denním používání. 

 KEY FACT

Promyšlená funkčnost do posledního detailu: naše horní skříňky jsou vybaveny řadou  
technických vymožeností, které zákazníkovi zajišťují lepší manipulaci.
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QUALITY

Technické příslušenství  
do kuchyně

 KEY FACT

Naše kuchyně jsou jedinečné díky chytrým nápadům a inteligentním kuchyňským doplňkům a 
nabízí vašim zákazníkům více kvality v každém detailu.

Všestranné LED osvětlení
V nabídce osvětlení pracovní 
plochy máme na výběr napří-
klad lineární designová LED 
svítidla nebo klasické bodové 
osvětlení. Téměř všechna LED 
svítidla máme k dispozici v 
nastavitelných variantách.

Závěsná svítidla
Nenápadné osvětlení ostrůvku 
nebo jídelního stolu. Také tady 
můžete upravit barvu a jas 
osvětlení.

Výklopná zásuvka  
(uzavřená) 
Pod tímto elegantním krytem 
se ukrývá USB konektor a 2 
zásuvky. Kryt se otevírá stisk-
nutím prstu a zásuvky se 
mohou ihned použít.

Zásuvná zásuvková lišta s 
USB 
Elegantní pouzdro chrání 
zásuvku před nečistotami i 
nenechavýma dětskýma ruč-
kama.

Plochá zástrčka pro 
 přístrojové skříňky
Nyní může být skříňka tak 
blízko u stěny, jak si jen 
budete přát. Extrémně plochá 
zástrčka udělá konec velkým 
odstupům.

Indukční nabíjecí stanice
Mobilní telefony můžete 
pomocí jedné nabíjecí stanice 
nabíjet různými způsoby: 
indukčně, prostřednictvím 
zásuvky nebo USB konektoru.

Výsuvný sloupek zásuvek
Tato varianta se dá vysunout 
nahoru a zabudovat například 
do pracovní desky.

Podsvícení soklu
Podsvícení soklu s nastavitel-
nou barvou světla a jasem je 
zabudované do profilu a dá se 
umístit i pod myčku a chlad-
ničku.

Zásuvka pro pevné čelní/
boční panely 
Zásuvky typu F můžete insta-
lovat jednotlivě nebo ve skupi-
nách. Díky minimální montážní 
hloubce ji můžete použít u 
mnoha komponentů.

Stmívatelné LED osvětlení, 
kompatibilní se ZigBee
U stmívatelného LED osvětlení 
můžete nastavit barvu i jas. 
Navíc je prostřednictvím 
ZigBee 3.0 kompatibilní se 
systémy pro chytrou domác-
nost.

Dostupnost zobrazených elektrických zařízení se může v různých zemích lišit.
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QUALITY

Vylepšené klasické výrobky 
a promyšlený design

Funkce Clip u závěsů
Funkce Clip umožňuje jednoduchou 
montáž čela.

Šroub Torx
Mimořádně ploché šrouby Torx (do 
dřeva a se závitem) zajišťují stabilní 
spojení korpusu a upevnění rukojeti.

Křížová montážní deska s plastovou 
rozpínací hmoždinkou
Křížová montážní deska s rozpěrnou 
hmoždinkou zaručuje nadprůměrnou 
pevnost a odolnost.

Omezovač otevření
Místo dvířek otevírajících se v úhlu 110° 
dovoluje omezovač otevření úhel maxi-
málně jen 86°. Brání narážení dvířek na 
čela, např. u kuchyně ve tvaru U.

Vyvýšená myčka nádobí
Díky vyvýšenému umístění se do myčky 
bude pohodlněji skládat nádobí. Plas-
tový panel chrání před vlhkostí a 
dodává atraktivní vzhled.

Zkosené čelo u vyvýšené myčky
Vytváří jednotný vzhled spár a brání 
střetu s dvířky myčky.

Zajištění proti převrhnutí u 
 ostrůvků
Namontováním výškově nastavitelného 
zajištění proti převrhnutí na desku 
korpusu a podlahu se účinně zabrání 
převrhnutí spodní skříňky.

Vylepšený závěs dvířek
Integrované tlumení v závěsu dvířek 
zajišťuje jejich tiché zavírání. Výšku čela 
můžete nastavit pouhým otočením pří-
davného seřizovacího šroubu montážní 
desky.

Nulový zaskakovací závěs
Vnitřní zásuvky a výsuvy využívají celou 
vnitřní šířku. Můžete využít standardní 
vnitřní organizaci normálních zásuvek.
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Nepřímé větrání 
 chladicích spotřebičů
Speciální konstrukce vysoké 
skříně na spotřebiče umož-
ňuje cirkulaci vzduchu přes 
její zadní stranu. Vzduch je 
tak odváděn dozadu přes 
dvojité dno a odvětrává zadní 
část spotřebiče.

Boční a přední odskok 
soklu
Aby konce kuchyňské linky 
působily jednotně, je možné 
boční a přední odskok soklu 
vyrobit ve stejném rozměru. 
Tím se také zesílí boční stěna 
skříňky.

Viditelná strana s bočním 
prohloubením
V případě potřeby (například 
u rohů místností, které jsou 
větší než 90° nebo u nerov-
ných stěn) může být korpus z 
viditelné strany jako vyrovná-
vací prvek u jednoho dílu 
hlubší. Kuchyňskou linku tak 
snáz přizpůsobíte dispozicím 
místnosti.

Ochranné krytky
Pro otvory na přihrádky v 
boční stěně skříně dodáváme 
bílé nebo lávově černé 
krytky. Díky nim skříňky 
působí jednotně a uspořá-
daně.

 KEY FACT

Kuchyň vyžaduje i spoustu technických drobností, které i často bývají na očích. Ve společnosti 
Schüller neustále pracujeme na tom, aby byly naše technologie co nejméně nápadné a vždy 
inovativní. Výrobky neustále zdokonalujeme, abyste měli pádné prodejní argumenty a aby z 
nich měli zákazníci co největší užitek.

Stabilita
Bezpečnost nástěnných skříněk i 
ostrůvků je velmi důležitá. Proto nabí-
zíme následující řešení

01 Připevnění spodní skříňky ke stěně
02  Připevnění horní skříňky ke stěně
03  Připevnění spodní skříňky ostrůvku k 

podlaze (zajištění proti převrhnutí)

04  Připevnění vysoké skříně ke stěně
05  Připevnění vysoké skříně se spotřebi-

čem pomocí kovové vzpěry ve výklen-
ku pro spotřebič 
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QUALITY

Rozmanité  
pracovní desky

 KEY FACT

Nesčetné dekory, struktury, hrany a tloušťky dělají z pracovních desek vysoce kvalitní a 
 individuální výrobek, který můžete flexibilně navrhnout podle přání zákazníka. Jsou k dostání 
v tloušťkách 1,6 a 3,9 cm.

Systemo nabízí širokou škálu auten
tických materiálů pro individuální 

 design kuchyně: keramiku, křemen, 
SensiQ, sklo a masivní dřevo.

Více informací na webu
www.systemo.de
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Široký výběr
Výběr pracovních desek je dokonale při-
způsobený potřebám a přáním vašich 
zákazníků.

Obal
Díky kvalitnímu obalu – styroporu jako 
ochrana hrany, plastová ochrana rohů a 
plochý kartonový obal, se pracovní 
deska bezpečně dostane ke koncovému 
zákazníkovi.

Rovné postforming hrany
Rovné postforming hrany jsou na spodní 
straně chráněny proti vlhkosti zapeče-
těním.

Zapečetění
U pracovních desek s plastovou hranou 
se přední podélná hrana pracovní desky 
zdola zapečetí plastem rezistentním 
vůči vlhkosti.

Spojení pracovní desky drážka/pero
Tímto spojením pracovních desek přes 
roh získáte rovný, velmi přesný přechod, 
který je vodotěsně sklížený. Samotný 
styk je sotva viditelný.

Plastové hrany
Povrchovou úpravu plastových hran 
provádíme barevně sladěným PU 
 lepidlem. Díky tomu jsou jemné spoje 
vodotěsné a téměř neviditelné.

Spojení pracovních desek
Dodaným spojovacím kováním a vodo-
těsným lepidlem jsou pracovní desky 
perfektně a bezešvě spojeny a zapeče-
těny.

Výřezy
Výřez pro dřez nebo pro varnou desku 
je možné předem vyfrézovat, To ušetří 
čas při montáži kuchyně.

Instalace do roviny s pracovní 
 deskou
Pro všechny dekory a obě tloušťky 
desky nabízíme plošně zarovnané 
výřezy pro dřezy a varné desky. Můžeme 
poskytnout i voděodolné otvory pro 
armatury.

Struktura zapuštěného výřezu
Optimální ochranou proti zatékání je 
vodotěsná výplň z lité pryskyřice pod 
laminátem.

Struktura
Vrstvený materiál dělá z pracovní desky 
robustní špičkový výrobek.

Nasazené postforming hrany
Desky jsou přesně zpracovány a nasa-
zené postforming hrany jsou slepeny na 
pokos. Spodní strana je proti vlhkosti 
chráněna zapečetěním.

Protitah rezistentní  
vůči vlhkosti

Dřevěný materiál

Jádrový papír č. 1
Jádrový papír č. 2

Overlay
Dekorační papír napuštěný melaminovou pryskyřicí
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QUALITY

Systém zásuvů a  
výsuvů Optimus

01 Úzký, elegantní a kubický design 15 mm rámu v achátově šedé.
02 Pravoúhlý přechod rámu k polici pro perfektní napojení ukládaných předmětů.
03  Elegantní, sladěné barevné schéma v achátově šedé (rám) a karbonově šedé (dno)  

pro harmonický celkový vzhled.
04 Všechny části rámu jsou vyrobeny z kovu.
05 Extra vysoká dynamická zatížitelnost 40 a 70 kg.
06 Velmi klidný chod díky synchronizovaným drážkám.
07 Různé návrhy variant boxside.
08 Velká pevnost čela a stran.
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01  Bezpečnostní jištění  
Bezpečnostní jištění zaručuje ochranu 
a kvalitu.

02  Vodicí lišta  
Vodicí lišta je na mnoha místech 
řádně a stabilně spojena s korpusem 
„nábytkovými šrouby“.

Nastavení čelní strany
Všechna nastavení lze provést  pomocí 
systému Torx T20. To zjednodušuje 
úpravu.
 

01 Výškové nastavení
02  Demontáž čelní strany
03 Nastavení bočních dílů



40

QUALITY

Systém zásuvů  
a výsuvů Optimus

Reling po 
 stranách
Standardně dodáváme u výšky korpusu 
71,5 cm (C1/X1). Běžné vybavení výsuvů 
tvoří rámy s obdélníkovým kovovým 
relingem v ušlechtilé achátově šedé 
barvě.

Skleněný  
boxside
Standardně dodáváme u výšky korpusu 
78 (C2/X2) a 84,5 cm (C5/X5); jako 
doplňkové vybavení pro 71,5 cm (C1/X1). 
Standardní vybavení výsuvů pro 2 výšky 
korpusu tvoří uzavřený, vysoce kvalitní 
skleněný boxside. Provedení s vyplně-
nými stranami z 15 mm relingu, skla a 
rámu vypadá dobře a drží uložené věci 
na místě.

Celokovová 
 bočnice
Doplňkové vybavení u výšky korpusu 
71,5 (C1/X1), 78 (C2/X2) a 84,5 cm (C5/
X5). Stejně koncipované barvy, materi-
ály i vizuální stránka. Design působí jed-
notně a čelo je stabilní díky zcela uza-
vřenému rámu. 

U prvků ze série Living se tato verze 
dodává v základní výbavě.

Každou verzi korpusu můžete 
vybavit všemi typy výsuvů.  
Je jen na vás a zákazníkovi,  

jaký zvolíte.



Metal Wood

StandardCombi
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QUALITY

Praktické vybavení a 
 speciální varianty výsuvů

01 Přihrádka na příbory z průsvitného plastu 
V případě zvláštních požadavků je možné dělicí přepážky 
umístit jinak.

02 Přihrádka na příbory z přírodního dubu 
Přírodní a kvalitní dřevěné řešení organizéru, který zajistí 
větší pořádek v zásuvkách.

03 Funkční vložka 
Prvky z plastu jsou uspořádány tak, aby se daly prázdné  
postranní plochy využít pro další předměty.

04 Přihrádka na příbory z karbonově šedého plastu 
Přihrádky jsou uspořádány napříč ke směru výsuvu, takže 
ergonomicky usnadňují přístup.

05 Přihrádka na kořenky z karbonově šedého plastu 
Koření je přehledně uspořádané a vždy po ruce.

06 Karbonově šedé vkládací podložky 
Oboustranně protiskluzové podložky jsou barevně sladěné s 
vnitřkem zásuvky a všechny předměty udrží na místě.

07 Magnetické přepážky v karbonově šedé barvě 
Magnetické přepážky jsou připevněné k některé z bočních 
stran nebo k zadnímu panelu. Slouží k uspořádání uložených 
předmětů a udržují je na místě, když se výsuv otevře.

08 Perforovaná deska z přírodního dubu 
Přemístěním kolíků nebo přepážek v perforované desce  
získáte potřebné rozestupy pro nádobí a zásoby.

09 Flex boxy z přírodního dubu do zásuvek a výsuvů 
Flex boxy se dají stohovat a přemisťovat, pojmou i ty  
nejmenší předměty a současně vytvoří místo ve volném  
prostoru pro další kuchyňské pomocníky.

10 Držák na poklice/příčný dělič v achátově šedé barvě 
Příčný dělič se jednoduše nasadí a roztřídí poklice, víka, 
plastové boxy nebo hrnce. Dá se použít u všech výsuvných 
systémů a je dostupný také s přepážkami.
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11 Zásuvka pro indukční varnou desku 
Větší vestavná hloubka indukčních varných desek vyžaduje 
více místa v korpusu. Aby i přesto šlo úložný prostor využít, 
je k dispozici extra nízký zásuv, např. pro příbory.

12 Výsuv dřezové skříňky 
Snížená zadní stěna nebrání přístupu k vodovodní instalaci 
a instalaci odpadní vody a poskytuje dobře dostupný úložný 
prostor. U zvlášť hluboko posazeného sifonu se může použít 
přiložená plastová tvarovka.

13 Spodní skříňka s výsuvem pro kuchyňské náčiní 
Variabilní úložný prostor na minimální ploše. Plastové boxy 
pojmou potraviny i různé kuchyňské náčiní. K dostání je také 
stojan na láhve vína.

14 Rohová spodní skříňka „LE MANS“ 
Nejlepší využití úložného prostoru v rohu díky skříňce 
LE MANS. Dřevěné police jsou olemovány praktickým kovo-
vým pásem.

15 Dřezová skříňka se zavěšeným odpadovým systémem 
Výsuvný systém pro odpad poskytuje dostatečný prostor  
pro instalace a také usnadňuje vyjmutí košů. K dispozici jsou 
i další odpadové systémy.

16 Vysoká spíž s výsuvy 
Po otevření dvířek se uložené potraviny vysunou dopředu a 
jsou přístupné z obou stran.

17 Vysoká spíž s etážovým výsuvem 
Po otevření dvířek se uložené potraviny vysunou dopředu 
a jsou přístupné zepředu a ze strany. K dispozici v různých 
šířkách. Umístění závěsných košů je možné měnit.

18 Spodní skříňka pro stolní ventilátor 
Pro většinu výrobců se perfektní řešení k jednoduché  
montáži nabízí ve spodní skříňce. Kromě toho nabízíme  
individuální přizpůsobení pro další výrobce spotřebičů  
v rámci našich možností.

19 Systém Vario: zakázková výroba 
Systém Vario zjednodušuje objednání zakázkové výroby –  
například zkrácené výšky, hloubky a šířky (poslední jmeno-
vané i pro zásuvy a výsuvy) nebo individuální vnitřní vybavení 
pro výklenky pro chladničky.
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Made in 
Germany

 KEY FACT

Pouze kvalitní věci mají dlouhou životnost. Proto sázíme na vysoký podíl vlastní výroby,  
neustálý vývoj produktů, trvalou kontrolu kvality a výkonné dodavatele. Protože vyrábět  
v Německu vyžaduje maximum disciplíny a ochotu inovovat. Ve společnosti Schüller trvale 
investujeme do dvou faktorů: do našich zaměstnanců a našich výrobních zařízení.

Stálá investice do nových výrobních zařízení umožňuje 
vytvořit výrobky, které přináší inovace na trh, které zase 
posílí potenciály obratu při prodeji. Zdokonalené procesy 
zaručují plynulý průběh – od objednání až po dodání.

Naši zaměstnanci montují požadované komponenty na 
moderních montážních linkách, kde je nakonec kompletují 
specialisté a v rámci toku produktů je v souladu se směrni-
cemi řízení jakosti několikrát zkontrolují. Proto v oddělení 
řízení jakosti pracují velmi dobře vyškolení inženýři a kvalifi-
kovaní pracovníci, kteří mají jasně strukturované procesy.



Naše kuchyně jsou praktické a funkční.  
Potěší vás spoustou nápadů a řešení.

reasons to live. love. cook.

Ideas
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IDEAS

Naší doménou nejsou jen 
kuchyně: Technická místnost

 KEY FACT

Ať už se jedná o místnost ve sklepě, nebo o technickou místnost přiléhající k obytnému pro-
storu, technická místnost je prakticky vybavený prostor pro všechno, co domácnost potřebuje. 
Praní, žehlení, skladování, recyklace – a to vše zorganizované a ergonomicky uložené. Opti-
mální uspořádání domácnosti zajišťují speciálně navržené skříně na pračku a třídění prádla, 
spotřebiče pro úklid, úložné prostory na potraviny nebo botníky na sezónní obuv.
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Vysoká skříň na pračku nebo 
 sušičku prádla
V ideální výšce: pračka nebo sušička 
prádla v praktické vysoké skříni. S prak-
tickou výsuvnou policí na koš na prádlo.

Instalační vysoká skříň (průřez)
Za dvířky a plnými výsuvy se dá 
všechno schovat, a přesto zůstane 
zachován pořádek při praní prádla. V 
oblasti s instalacemi je zadní stěna 
výsuvu zkrácená, aby nic nebránilo pří-
stupu k přípojkám.

Skříňka ke třídění prádla
Díky otvorům ve skříňce ke třídění prá-
dla lze špinavé prádlo perfektně rozdě-
lit – ať už podle stupňů při praní nebo 
barev. Všechno neviditelně uschované 
za dvířky.

Vysoký botník
Přehledný vysoký botník poskytuje 
spoustu místa a zaručuje přehled. Boty 
se dají uložit dokonce i do dvířek. Zkrá-
cené spodní a horní regály zajistí dob-
rou ventilaci.

Regál vysoké skříňky s šatní tyčí a 
vytahovatelným držákem na prádlo
Všechno je úsporně zavěšené. K tomu 
účelu vytahovatelný držák na prádlo 
nabízí možnost k sušení menších 
kousků a kalhot. Ochranná police chrání 
před vlhkostí.

Spížní vysoká skříň na nářadí a 
recyklaci
Uložíte sem všechno – od kabelových 
navijáků po šroubováky a vrtačky. Ve 
velkém výsuvu zmizí všechno nefo-
remné, v zásuvce jsou zase roztříděné 
drobnosti. Dole se nachází koš pro 
správnou recyklaci.
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IDEAS

Naší doménou nejsou jen 
kuchyně: Spižírna

 KEY FACT

Spižírna je navržena tak, aby poskytovala úložný prostor pro všechny kuchyňské potřeby. Najde 
se tu místo pro všechno: bedny s nápoji, potraviny, mikrovlnnou troubu nebo neskladné 
kuchyňské náčiní. Co je samozřejmějšího než přizpůsobit osvědčený kvalitní kuchyňský nábytek 
tomuto účelu a nabídnout cenově výhodnou variantu pro otevřený prostor? Design bez čelní 
strany pomáhá udržet přehlednost a nízký rozpočet. Tento nový potenciál rozhodně využijte.
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IDEAS

Naší doménou nejsou jen 
kuchyně: Šatna

 KEY FACT

Šatna je obvykle prvním místem, na které nám při vstupu do bytu padne zrak. Aby nábytek 
zanechal dobrý dojem, musí vyjadřovat osobnost zákazníka. Nábytek do šaten máme předem 
připravený v balíčcích, takže můžete snadno a rychle pomoct s realizací nápadů. Kdo ví, možná 
vám chyběl právě tenhle druh nábytku?

V této kategorii máme na výběr 
balíčky nábytku. Pak už stačí sestavit 
jednotlivé komponenty dohromady a 

třeba ještě upravit na míru.
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V této kategorii máme na výběr 
balíčky nábytku. Pak už stačí sestavit 

jednotlivé komponenty dohromady 
a třeba ještě upravit na míru.

Elegantní orámování všech 
multimediálních zařízení

Optimální začlenění do obytného 
prostoru – naprosto flexibilní

Dostatek prostoru pro 
 dekorační předměty

Naší doménou jsou  
i obývací stěny



Tolik charakteru a flexibility může 
ztělesňovat jedna stěna. Obývací stěna 
patří už celá desetiletí k nejoblíbeněj-
ším druhům nábytku v obývacím pokoji. 
Časy těžkého a rustikálního vzhledu 
jsou ale dávno pryč. Dnes jsou v módě 
lehké a vzdušné variace, které dokážou 
vystavit a zdůraznit moderní prvky 
stejně elegantně jako dnešní designová 
multimediální zařízení.

Integrované



Harmonický pořádek v místnosti z 
nejkrásnější stránky. Pokud existuje 
nábytek, který spojuje jasné linie, 
moderní design a maximální funkčnost, 
pak jsou to komody. V tomto ohledu se 
perfektně hodí k vytvoření harmonie  
a struktury i pro umístění výrazných 
prvků kdekoli v otevřeném a vzdušném 
obytném prostoru.

Čisté a moderní
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IDEAS

Naší doménou nejsou jen 
kuchyně: Komody V této kategorii máme na výběr 

balíčky nábytku. Pak už stačí sestavit 
jednotlivé komponenty dohromady a 

třeba ještě upravit na míru.
Dostatek úložného prostoru v ote-
vřených nebo uzavřených policích 
nebo výsuvech

Komody 
nabízíme ve 
4 různých 
šířkách

4 různé verze noh



Úchytná prohlubeň 
 vodorovná

Vodorovné profily úchytných 
prohlubní mohou ve vedení 

linie probíhat i v oblasti 
vysokých skříněk.

Osvětlení zapuštěných 
úchytů

Pod pracovní deskou je 
možné naprojektovat 
osvětlení zapuštěné 

prohlubně úchytu. Svítící 
LED pásky jsou předmon-

tované z výroby.

Obvodová přední bočnice
Díky obvodové přední 

bočnici pracovní deska 
vypadá, že se vznáší. Vzhled 
linky je tak opravdu atrak-

tivní.

Úchytná prohlubeň svislá
Díky svislé úchytné prohlubni 

vysoké skříňky máte, pokud jde o 
spotřebiče, na výběr neomezený 

počet možností plánování.

12 barvy
Zapuštěné úchyty dodáváme v 

těchto barvách:
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Možnosti  
bez úchytek

 KEY FACT

Kuchyně bez úchytek je skutečným vrcholem designu. Málokterá jiná koncepce působí tak 
nenápadně a čistě. Nic nenarušuje suverenitu uzavřeného vzhledu čelní části. Pole strategicky 
rozdělují pouze vodorovné a svislé linie. Kdo má rád kuchyně bez úchytek, zamiluje si naši 
kolekci.

Obvodová přední bočnice 
(jednodílná)
Zvláštností je pro milovníky 
designu speciálně vyvinutá 
obvodová přední bočnice, u 
které úchytná prohlubeň 
zdánlivě probíhá kolem rohů 
a jakoby nadnáší pracovní 
desku.

Souvislá úchytná prohlu-
beň 
U většiny bezúchytkových 
řešení je možné myčku 
naplánovat pouze do výšky 
82 cm. Limitující je totiž 
výška korpusu a soklu. Alter-
nativou by byla zdvojená 
přední část s dělenou pro-
hlubní úchytu.

Hliníkový profil k zesílení
Tenké pracovní desky jsou u 
X1, X2 a X5 stabilizovány hli-
níkovými dutými komorovými 
profily. U C1, C2 a C5 je toto 
dodatečné zesílení prove-
deno pomocí zabudovaných 
kovových příčníků.

Zdvojené čelo
Pokud je u kuchyní bez 
úchytek vyžadován pro 
myčku na nádobí vzhled dvo-
jitého výsuvu, může se imito-
vat „dvoudílným“ zdvojeným 
čelem. Při projektování 
dbejte na zatížení pružin 
myčky.

Kapsové frézování
Pokud je kuchyně bez 
úchytek navržena bez boč-
nice, vytvoří se na boku 
korpusu kapsový výřez tak, 
aby zůstal bok korpusu 
zvnějšku uzavřený. Profil 
úchytné prohlubně se pak 
zakončí krytem.

Boční prohlubeň
Bok korpusu na konci linky je 
třeba navzdory odstupu od 
stěny zakončit v jedné rovině. 
Proto se bok korpusu prodlu-
žuje o 1,2 cm do hloubky – 
tedy pokud nebudete chtít 
použít bočnici. To provádíme 
automaticky bez příplatku.

Odstup od stěny
Aby mohl zákazník snadno 
otevírat skříňky a zásuvky v 
kuchyni bez úchytek, je pře-
sah pracovní desky zreduko-
ván tím, že se korpus odsadí 
od stěny prostřednictvím 
distančního kusu o 1,2 cm.

Obvodová přední bočnice 
(dvoudílná)
Velmi kvalitní a grafické je 
plánování bez úchytek s 
dělenými předními bočni-
cemi. Toto řešení se nabízí u 
spodních skříněk a ostrůvků.
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Komfort  
bez úchytek

Tip-On

C-Drive

 KEY FACT

Klíčem k úspěchu je nabídnout zákazníkům něco navíc. Zásuvky, výsuvy a dvířka bez úchytek 
se otevírají pouhým stisknutím. To neznamená jen pohodlí, ale i estetický vzhled. Proto vznikly 
skutečné kuchyně bez úchytek, zato s jedinečným designem, kde se perfektně uplatní archi-
tektura. Systém C-Drive funguje za asistence elektrického pohonu, Tip-On zase čistě mecha-
nicky reaguje na jemný tlak.

Otevírání systémem 
C-Drive
Elektrické otevírání skláda-
cích, výklopných a zvedacích 
dvířek. Čelní strana se otevře 
automaticky po lehkém 
zatlačení.

Elektrická podpora  
otevírání pro chladničky
Podpora otevírání je integro-
vaná do krycí lišty a najde 
své uplatnění zejména u vel-
kých chladniček s vysokým 
přítlakem.

Zavírání systémem 
C-Drive
Po stisknutí bezdrátového 
spínače integrovaného v 
korpusu se dvířka zavřou. 
Ovládání je proto snadné a 
ergonomické.

Tip-On pro výklopná 
dvířka
S mechanickou podporou 
otevírání Tip-On se výklopná 
dvířka horních, spodních a 
vysokých skříněk otevřou po 
lehkém stisknutí, a právě tak 
snadno se i zavřou.

C-Drive s výsuvem na 
odpadky
Elektrický pohon C-Drive 
pomáhá při otevírání a zaví-
rání nejčastěji používané 
skříňky. Velmi praktické, když 
máte plné ruce.

Tip-On u zásuvek a 
 výsuvů
Stačí jemný tlak rukou, kole-
nem, nebo dokonce jen prs-
tem a zásuvka nebo výsuv se 
otevře a vyjede.



Moderní nástroje s neustále vylepšovanými  
funkcemi zjednodušují prodejcům práci.

reasons to live. love. cook.

Service
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Naší doménou  
jsou kuchyně

 KEY FACT

Jsme tu pro vás. Osobní kontakt je pro nás důležitý. Proto máme zaměstnance v prodejnách i 
na cestách a nabízíme rozmanitý online servis, školení, informace týkající se zakázek, novinky 
a leccos dalšího. Vaši technici budou díky montážním videím vědět, co kam patří. Tím vším a 
spoustou dalších služeb přispíváme k tomu, abyste byli úspěšní.



59

Služba 
 zákazníkům

Odborné 
 zpracování

Naše celoplošná síť dealerů našim 
obchodním partnerům garantuje kompe-
tentní podporu při plánování a realizaci, 
prodeji a prezentaci na místě prodeje. 
Tak přispíváme k účinnému prodejnímu 
poradenství vašich prodejců kuchyní při 

jejich každodenní práci.

Vaše osobní kontaktní osoba je vám k 
dispozici německém, anglickém a fran-
couzském jazyce v pracovních dnech od 
6:00 do 21:00. V otevírací době od 7:30 
do 16:00 navíc nabízíme podporu v dal-
ších 6 jazycích (čeština, nizozemština, 
španělština, maďarština, ruština, chor-
vatština). Podrobně a přesně kontrolu-

jeme objednávky a plány kuchyní.

Dodávky provádíme v oznámeném dni. 
Kvalifikovaní řidiči kamionů zajití bez-
pečné dodání. Díky skenování při naklá-
dání i vykládání budete mít jistotu, že 
dostanete správné množství zboží. Náš 
vlastní vozový park s více než 70 náklad-
ními vozidly, která všechna splňují níz-
koemisní třídu Euro 6, a naši dlouholetí 
partnerští přepravci zaručují rychlou a 

přesnou dodávku zboží.

Díky optimální technologii výroby je mon-
táž našich výrobků hračka. Dodáváme 
například roztříděné a označené sáčky s 
kováním nebo podrobným montážním 
pokynům přímo na výrobku. Kromě toho 
nabízíme QR kódy pro montážní videa. 
Samozřejmě dokážeme zajistit speciální 

zpracování.

Plánování provádí naši vlastní nebo zku-
šení architekti interiérů na volné noze. 
Návrhy plánů předváděcích kuchyní jsou 
dokonale sladěné s aktuální kolekcí. 
Montáž vzorových kuchyní provádí naši 
vlastní montéři nebo certifikovaní přímí 

subdodavatelé.

Náš časopis, který existuje v tištěné 
podobě a jako listovací online katalog, je 
přesvědčivým zdrojem informací a inspi-
race. Kromě toho můžete dělat cílenou 
propagaci prostřednictvím našich digi-
tálních brožur a POS materiálů. Online 
obrazový archiv vám poskytne rychlý 
přístup k našim obrazovým materiálům 

pro reklamní účely.

Plánování cest 
a dodávka

Montáž
Vzorové  
kuchyně

Marketingový  
balíček a 

 obrazový fond
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Náš projektovací software 
nabízí spoustu služeb

Původní náčrtky prvků a obrázky  
z propagačních materiálů

Díky integraci našich originálních náčrtů 
prvků a obrázků si můžete zobrazit roz-
měry a vizuální vlastnosti přímo v pro-
jektovacím softwaru a tyto obrazové 
údaje vytisknout také na formuláře pro 

zákazníky.

Funkce úpravy výšky
Prostřednictvím funkce automatické 
úpravy výšky je možné efektivně měnit 
naplánované položky z jednoho systému 
(C1, C2, C5, X1, X2 a X5) na druhý. Pláno-
vané prvky se automaticky upraví podle 
výšky korpusu. To šetří čas, protože 
nebudete muset zdlouhavě hledat alter-
nativní prvky. Navíc je možné přepínat 
mezi projektovaným bezúchytkovým 
systémem a systémem s úchytkami 
(vodorovnými úchytnými prohlubněmi).

Návrhy příslušenství
Správné příslušenství (přihrádky na pří-
bory, rozdělovače, osvětlení atd.) usnad-
ňuje každodenní práci v domácnosti. 
Díky propojení našich prvků můžeme 
přímo při plánování navrhnout vhodné 
příslušenství. Tímto způsobem se dá 
díky plánování a přehlednosti přidat 
dokonale padnoucí organizéry do zásu-
vek, výsuvů, nebo dokonce osvětlení. 
Speciálně připravené obrázky poskytují 
představu o tom, jak příslušenství pou-

žívat.

Připojená PDF prodejní příručka
Díky připojené prodejní příručce můžete 
přejít přímo v projektovacím softwaru z 
určitého kusu nábytku na příslušnou 
stránku v prodejní příručce. Při konzul-
taci se zákazníkem tak můžete rychle 
začlenit informace o plánovaném prvku 
nebo jeho alternativách s různým uspo-
řádáním čelní strany nebo vlastnostmi, 

což usnadňuje proces plánování.

Objednávka EDI
Optimalizace procesů pro vás i pro nás 
– díky elektronickému objednávání (EDI) 
předáte údaje o objednávce přímo do 
našeho datového systému. Tím se mini-
malizují chyby. Přesnou kontrolu údajů 
pak provedou naši pracovníci z oddělení 
odborného zpracování. Automatické 
porovnání AB vám usnadní kontrolu AB, 
protože každá nesrovnalost se zobrazí. 
Až do potvrzení objednávky je možné 
změny sledovat prostřednictvím EDI. Ty 
musí být vycházet z původní objednávky.

Projekční návrhy
Pomocí různých projekčním návrhům 
šaten, obývacích stěn a komod můžete 
při hovoru se zákazníkem flexibilně 
začlenit i přání týkající se zařízení dal-
ších místností. Tyto návrhy, které 
můžete několika kliknutími vložit přímo 
do plánování, budí u zákazníků dojem 
odbornosti, nápaditosti a vám ušetří 
spoustu času při plánování šaten, obý-
vacích stěn a komod. Po vložení do soft-
waru je možné projekční návrhy přizpů-

sobit zákazníkovi na míru.

 KEY FACT

Kontrola projektování: Integrací základních kontrolních mechanismů dokážeme výrazně ome-
zit chyby při projektování a objednávání. Díky tomu je méně opakovaných dotazů a následných 
finančně náročných oprav. Dodatečně integrovaná varování a upozornění pomáhají poradcům.

!
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Prodejní příručka  
a  softwarový katalog

 KEY FACT

Prodejní příručka v pevné vazbě umožňuje pohodlně uvést více informací do malého formátu. 
Všechny důležité informace jsou kompaktně shrnuté a vy je budete mít hned po ruce. Práce 
tak bude efektivnější. Přehledné barevné značení usnadňuje orientaci, šetří čas a zbaví vás 
zdlouhavého hledání.

Vysvětlivky:
Šedá   Informace, programy, barvy, rozměry,  

příslušenství atd.

Žlutá   C1/X1 – výška korpusu 71,5 cm

Červená   C2/X2 – výška korpusu 78 cm

Zelená   C5/X5 – výška korpusu 84,5 cm

Modrá   Překrývající se prvky: horní skříňky, nástěnné 
skříňky, boční panely atd. jsou uvedeny zvlášť 
pro C1/C2/C5 a X1/X2/X5.

Snadná navigace.
Díky barevnému označení a zobrazení stran na každém rohu 
v kombinaci s uspořádanými souhrny můžete v prodejní pří-
ručce intuitivně hledat.

Každý rejstřík má obsah s odkazem na strany jako navigační 
pomůckou.

Pro nejlepší orientaci jsou k dispozici různé přehledy:
• podrobný obsah
• přehled programů
• přehled rejstříků
• přehled materiálů

Rozložení přehledu 
materiálu a barev 
znamená mít přehled 
za všech situací.

Našich 6 systémů je přehledně začleněno v prodejní příručce. 
Výšky skříní jsou rozlišeny barevnými kódy.
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Přehledný klíč k  
označování výrobků

Klíč označování výrobků

* pouze pokud se liší od 56 cm
**  specifika z důvodu dělení dvířek, úchopná lišta T1–T5

Zkratky, spodní skříňky

U  Spodní skříňka
UE  Spodní rohová skříňka
UDI  Spodní rohová skříňka diagonální
UR  Regál spodní skříňky
UH  Spodní skříňka pro vestavěný sporák
UK  Spodní skříňka pro varnou desku
UM   Spodní skříňka pro mikrovlnnou 

troubu
US  Spodní skříňka pro dřez
UES  Spodní rohová skříňka pro dřez
UARO  Rondo koncová spodní skříňka
UL  Spodní skříňka pro stolní ventilátor
UWI  Úhlová spodní skříňka
URW Zadní stěna spodní skříňky 
SPO  Soklová podesta 
UL  Stínicí lišta spodní skříňky
UP  Výplňový kus spodní skříňky
USS  Pohledová strana spodní skříňky
X  Bez úchytek u X1 a X2

Zkratky, vysoké skříňky

H5  Vysoká skříňka, výška korpusu C5
HR  Vysoká skříňka, rastr
HRDI  Vysoká skříňka, rastr, diagonální
HRE  Vysoká skříňka, rastr pro rohy 
HH  Vysoká skříňka, poloviční rastr
HHDI   Vysoká skříňka, poloviční rastr  

diagonální
HHE   Vysoká skříňka, poloviční rastr pro 

rohy
HSS  Pohledová strana vysoké skříňky
HSSV   Pohledová strana vysoké skříňky s 

boční prohlubní
UG   Podstavec pro vysoko umístěnou 

myčku nádobí

Zkratky čel/vlastností

S  Zásuvka (počet za S)
Z  Výsuv (počet za Z)
I  Vnitřní výsuv, vnitřní zásuvka
B  Připevněné čelo
BF  Pevný přední panel 
G  Velkoobjemová zásuvka
G  Drátěný koš
F  Koš na láhve
M34  Třídění odpadu 34 l
DH  Dřevěná výsuvná police
DK  Plastová výsuvná police
VH  Celokruhová dřevěná výsuvná police
GF  Dělené čelo
GS  Dělená zásuvka
AT  Výsuvný stůl 
LM   Dřevěná police Le Mans s otočným 

výsuvem
V  Skladování
AK  Výsuv s plastovou vaničkou
AG  Výsuv s drátěným košem
E  Etážový výsuv
B  Koště

 KEY FACT

S naším jednoduchým principem označování výrobků naše produkty rychle najdete a přiřadíte. 
Katalogové číslo se skládá z různých částí, které se týkají typu skříně, jejích rozměrů a dalších 
specifikací. To vám usnadní každodenní práci.

71 35U Z260X

Zde najdete 
video s  
praktickými 
radami

Spodní skříňka

ŠířkaBez úchytek

Výška

Hloubka

Výsuvy 2
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Spodní skříňky

Klíč označování výrobků

Spodní skříňka

Definice skříňkyObrázek Definice rozměrů Čelo/funkce

X1

71,5

C2
78

X2

78

C5

84,5

X5
84,5

C1

71,5

X1
71,5

C2

78

X2

78

C5

84,5

X5
84,5

C1

71,5

U

Spodní skříňka

XU

Spodní rohová  
skříňka

U

Spodní skříňka

XU

Spodní skříňkaka

U

Spodní skříňka

Zásuv 1 Výsuvy 2

S Z2

Výsuvy 2

Z2

Dřevěná výsuvná police

DH

Zásuv 1 Výsuvy 2
S Z2

Výsuv  
1

Z

Vnitřní

I

Zásuv 
1

S

Výsuvy 
2

Z2

Vnitřní

I

Zásuv 
1

S1

Výsuv  
1

Z

Šířka

Šířka

Výška

Výška

Hloubka

Hloubka

71

201

*

*

60

60

Šířka

Šířka

Výška

Výška

Hloubka

Hloubka

71

201

201

214

35

*

60

60

Šířka

Šířka

Výška

Výška

Hloubka

Hloubka

78

214

*

*

90

50

Šířka

Šířka

Výška

Výška

Hloubka

Hloubka

78

214

*

35

60

60

Šířka

Šířka

Výška

Výška

Hloubka

Hloubka

84 *

*

60

30

Šířka

Šířka

Výška

Výška

Hloubka

Hloubka

84 *

*

60

40

XU

Vysoká skříň  
poloviční rozvržení

Výsuvy 2 Plastový 
výsuv

Bezúchytková  
vysoká skříň X5

Z2 AK

Dělení 
 dvířek**

Výsuvy 2

T1 Z2

Dělení 
 dvířek

Krycí lišta Koště

Skladování

T1 V

Krycí  
lišta

Etážový 
výsuv 

 spižírny

Dřevěné dno 
s kovovou 

páskou

B VE HM

B B

HH

Vysoká skříň  
poloviční rozvržení

XHH

Vysoká skříň  
rozvržení

HR

Vysoká skříň  
rozvržení

XHR

Vysoká skříň C5

H5

Označení

71U SZ260

71 35XU Z260

78UE DH90

78XU SZ260

84U ISZ260

84XU ZISZ60

201HH 60 ISZ3

60 201XHH T1Z2

50HR 214 BVEHM

60 35XHR 214 T1V

H5 B30 B201

XH5 40 214 Z2 XH5AK

Vysoké skříně

Výsuvy 
3

Z3

Vnitřní

I

Zásuv 
1

S1

Definice skříňkyObrázek Definice rozměrů Čelo/funkceOznačení
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Extranet zajišťující  
plnou digitalizaci

Zaměstnanec 

Zaměstnanec 

Zaměstnanec 

Zaměstnanec 

Správce 

Zde zobrazíte 
 digitální informační 

katalog.

Správa uživatelů 

Jako majitel nebo jednatel můžete plně využívat všechny 
funkce extranetu. Zároveň nabízíme různé uživatelské 
účty, které můžete svým zaměstnancům přidělit podle 
jejich interní funkce ve firmě. Přidělená oprávnění je 
možné v případě potřeby individuálně upravit. Přihlá-
šení do extranetu se provádí prostřednictvím formu-
láře. Po zadání přihlašovacích údajů můžete přihlásit 
sebe i své zaměstnance.
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LANGUAGE EN

küchen fürs leben

Latest news

WELCOME

1 UNREAD

DEAR 
MISTER
SMITH

Imprint

The Pocketsystem has
been awarded the German
Design Award 2022

#next125

14.11.2021
The Pocketsystem could convince right down the line
in the category “Excellent Product Design – Kitchen”
of the German Design Award 2022. From now on,
the piece of furniture bears the award for outstanding 
design quality.

Welcome

News

Orders

Marketing

General 
Information

Sales Figures 
& Statistics

Sales 
manuals

Block data 
systems

Schüller-
Training-
Center  |s|t|c.

NEWS

TURNOVER

MARKETING INFORMATION

SALES
MANUALS

BLOCK DATA 
SYSTEMS

DELIVERY TIME 
NOTIFICATION

ORDERS

SCHÜLLER-
TRAINING-CENTER

 |S|T|C.

Zakázky, dodací lhůty  
a obrat

Hledáte konkrétní číslo zakázky nebo 
chcete mít přehled o všech potvrze-
ných zakázkách? Díky soupisu zakázek 
získáte přehled o všem. Stačí několik 
kliknutí a zjistíte dodací lhůty. Stejně 
snadno nám můžete přímo zaslat 
poptávku. K podrobnějšímu analyzo-
vání můžete všechna data ze zakázek 
snadno exportovat do tabulky. Problém 
není ani zběžný přehled údajů. Pokud 
provozujete více poboček, můžete zob-
razit celkový počet, nebo analyzovat 
jednotlivé pobočky.

Jedna platforma,  
spousta obsahu 

Navíc si můžete pohodlně 
stáhnout další dokumenty, 
například prodejní příručku.

Velký výběr  
školení

Zde také najdete naši roz-
sáhlou nabídku školení.

Servisní středisko: Kontaktní  
osoby a nejčastější dotazy

Máte dotaz týkající se objednávky nebo 
potřebujete obrazová data a chcete 
vědět, kdo vám může pomoct? V našich 
rozsáhlých službách najdete odpovědi 
na nejčastější dotazy (FAQ) z různých 
oblastí. Pokud potřebujete další pomoc, 
najdete tu přehled kontaktních osob 
společnosti Schüller.

Novinky 

Zůstaňte v obraze bez námahy. V sekci 
novinek pravidelně sdílíme novinky a 
aktuální informace o produktových 
řadách a firmě (například informace o 
nových prodejních materiálech, o semi-
nářích nebo o udělených oceněních a 
osvědčeních). 

Marketing 

V samostatné marketingové oblasti 
extranetu najdete řadu marketingových 
nástrojů, které vám pomohou zdoko-
nalit prezentování veřejnosti. Pro 
úspěšnou online prezentaci pravidelně 
nabízíme obsah pro sociální média v 
podobě šablony pro vaše vlastní pří-
spěvky. To vám výrazně usnadní kaž-
dodenní podnikání. K přizpůsobení pro-
pagačních akcí na míru máme k 
dispozici i konfigurátor reklamy. V něm 
můžete stávající šablony reklam dopl-
nit vlastními logy a texty a následně je 
použít pro tisk nebo sociální média. Od 
virtuálního katalogu až po kontrolní 
seznam – vždy najdete něco nového.

 KEY FACT

Extranet společnosti Schüller je servisní portál pro obchodní partnery. Díky němu máte  
vždy v digitální podobě po ruce všechny aktuální informace o zakázkách, dodacích lhůtách, 
obratu nebo marketingových nástrojích, což vám usnadní každodenní práci. Extranet se  
rozšiřuje s tím, jak rosteme my i nároky. Neustále vylepšujeme nabídku funkcí, které vám 
pomáhají při práci.
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SERVICE

Školení  
a semináře

Školící středisko Schüller |s|t|c.

Služby pro nás vždy patřily k nejdůležitějším součástem 
podnikání. Proto naše školení neustále zlepšujeme a upra-
vujeme je podle aktuálních požadavků. Abychom zjednodu-
šili vedení seminářů, vyvinuli jsme digitální vzdělávací plat-
formu: Schüller Training Centre |s|t|c. Dostanete se do něj 
snadno prostřednictvím extranetu. Volitelná oblast |s|t|c. 
vás pak přímo přesměruje na výukovou platformu. Opráv-
nění závisí na vaší uživatelské roli v rámci extranetu. Každý 
uživatel si může na internetu vyhledat termíny školení a 
volné termíny pro produktové nebo montážní semináře, ale 
rezervovat je mohou pouze pracovníci vedení.

V rámci platformy |s|t|c. jsou webová školení (zkráceně 
WBT) dostupná všem uživatelům extranetu, a to zdarma a 
kdykoli. Tady se můžete i sami postupně naučit nové věci 
o našich kolekcích. Hodí se tak pro nováčky, tak jako při-
pomenutí už nabytých znalostí. Navíc máte k dispozici i 
online semináře, které naši školitelé vedou živě. Jsou roz-
děleny do modulů, takže si můžete podle svých potřeb 
vybrat, co se vám bude hodit. Výhodou je přímý kontakt s 
našimi školiteli – můžete jim klást otázky. Můžete si také 
vyžádat individuální online semináře pro svou firmu. Mini-
mální počet účastníků je 6. Veškerý obsah a semináře nabí-
zíme v několika jazycích.

Klasické prezenční semináře v našem showroomu Herrie-
denu si vás získají intimní atmosférou. Jejich součástí je i 
exkurze do výroby. Navíc máte možnost zúčastnit se semi-
nářů v našem vždy aktuálním showroomu v house4kitchen 
v Löhne nebo naši kolegové prostě přijedou na školení do 
vaší firmy. Cílem našich seminářů je poskytnout účastní-
kům informace a argumenty, které pak na základě svých 
znalostí dokážou praktikovat při každodenní činnosti v 
oblasti plánování, prodeje a montáže. Základní seminář 
poskytne nováčkům stabilní základy v oblasti kompetent-
ního plánování, poradenství a prodeje. Semináře týkající se 
výrobků doplňují znalosti pokročilých projektantů kuchyní 
o našich kolekcích. Praktické semináře zajišťují technické 
znalosti o sortimentu výrobků a jejich správné montáži. 
Jsou vhodné i pro prodejce a kontrolory zakázek. Individu-
ální semináře týkající se výrobků a praktické semináře se 
konají v Löhne, Herriedenu nebo u vás ve firmě. Minimální 
počet účastníků je 6. Semináře nabízíme v různých jazy-
cích.

Online školení Osobní školení

CHOOSE

New dates for online-trainings are now available.

HELLO
MISTER SMITH

STARTED

MY COURSES

   All collections      next125      schüller.C      Web-Based-Training       Online- or Face-To-Face-Seminar
   Online      Herrieden      Löhne      Started      Completed

NEXT125 - AUTHENTIC 
KITCHEN WBT

ADVANTAGES
SCHÜLLER.C WBT

WEB-BASED-TRAINING | NEXT125 /
PRODUCT TRAININGS

WEB-BASED-TRAINING | SCHÜLLER.C /
PRODUCT TRAININGS

My Courses

Course catalog

My account



Naše kuchyně vyrábíme v Německu tak, aby nezatěžovaly životní 
prostředí – pro zákazníky, kteří vědí, na čem doopravdy záleží.

reasons to live. love. cook.

Sustainability
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SUSTAINABILITY

Udržitelnost

Klimaticky neutrální  
výrobce

Máme rádi přírodu a chceme se k život-
nímu prostředí chovat ohleduplně. Proto 
je pro nás velmi důležité snižování emisí 
CO₂. Díky neustálému zlepšování bilance 
CO₂ jsme získali certifikát „klimaticky 
neutrální výrobce nábytku“ od němec-
kého sdružení Deutsche Gütegemeins-
chaft Möbel (DGM). Klimatická dohoda 
DGM vychází z 1,5stupňového cíle OSN 
a její signatáři z řad výrobců nábytku se 
zavázali dosáhnout klimatické neutra-
lity. Trvalé a průběžné bilance CO₂ jsou 
základem pro rozhodování firem v 
oblasti řízení spotřeby energie a emisí.

Klimaticky neutrální  
produkt

Nejen naše společnost, ale i naše 
výrobky byly testovány z hlediska emisí 
CO₂. Bylo zjištěno, že používaný mate-
riál k topení předtím vyprodukoval tolik 
CO₂, že až do momentu přepravy 
nevznikly žádné emise. A proto jsme 
hrdým držitelem certifikátu „klimaticky 

neutrální produkt“.
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 KEY FACT

Ekonomika bez ekologie nefunguje. U všeho, co děláme, stojí ve středu našeho zájmu příroda, 
ekologická rovnováha. Proto jsme velmi brzy vyvinuli uvědomělý podnikatelský přístup ohle-
duplný k životnímu prostředí. Všechno v rámci tématu Činy místo slov.

Koloběh přírody
Naší představou odpovědnosti je více se 
zajímat o koloběh přírody a celou firmu 
uzpůsobit tak, aby fungovala v souladu 
s požadavky přírody, designu, výroby a 
logistiky. Certifikace společnosti podle 
standardu PEFC je známkou naší anga-
žovanosti v ekologii a šetrného zachá-
zení s nepostradatelnou surovinou, jakou 
dřevo rozhodně je. Tím zajišťujeme, že 
dřevo a kompozitní dřevo, které použí-
váme, pochází z ekologicky, ekonomicky 
a společensky udržitelné obhospodařo-
vaných lesů a kontrolovaných zdrojů.

Lak na vodní bázi
Na barevná čela skříněk, která si vyrá-
bíme sami, používáme laky bez rozpou-
štědel a s nízkým obsahem škodlivin. Ať 
už lakování probíhá ručně, nebo v naší 
lakovací lince, s lakem na vodní bázi je 
vždy zajištěn optimální výsledek – od 
nanášení barvy až po věrnost barev 
všech šarží. Díky tomu víte, že prodáváte 
optimální produkt s výhodami individu-

ální výroby.

Čistě přes celou zem s více než 
70 nákladními vozidly

Z Německa do Francie, Španělska, Ang-
lie, Beneluxu a dalších zemí… Odpověd-
nost za klima nesou všichni, kdo stejně 
jako my nacestují tisíce kilometrů po 
celé Evropě. Proto už léta investujeme 
do stále ekologičtějšího a úspornějšího 
vozového parku, který v současné době 
tvoří více než 70 nákladních vozidel. K 
čistějšímu ovzduší přispíváme dodržo-

váním emisní normy Euro 6.

Certifikováno podle ISO 50001
Energie jsou zdrojem budoucnosti. Proto 
se náš podnik zavázal k energetickému 
managementu podle normy ISO 50001, 
která zlepšuje naši energetickou účin-
nost. Společnost Schüller například 
provozuje topný systém využívající 
odpadní dřevo. Investujeme tak dalece 
nad rámec samotného produktu. Máme 
přece závazky k přírodě a chceme vyu-
žívat energie uvědoměle. Pro lepší svět.

Topný systém využívající odpadní 
dřevo

Jak praví jedno přísloví: „Když se kácí 
les, létají třísky.“ Stejné je to i s kuchyň-
skou výrobou – vniká hodně odpadního 
dřeva. A co je lepšího, než z odpadu 
vytvořit energii? Tak díky tepelně čis-
tému spalování našeho odpadového 
dřeva generujeme topnou energii pro 
celou firmu. Další přebytečný materiál 
dodáváme do oběhu na výrobu dřevo-
třískových desek. To je logický krok jak 

po stránce ekologické i ekonomické.

Rodinná firma spojená s vlastí
Jako rodinná firma, která právě pokra-
čuje druhou generací, osobně rušíme za 
naše hodnoty – odvahu, důvěru, odpo-
vědnost a uznání. Neustále investujeme 
do naší domoviny a naší firmy v němec-
kém Herriedenu a vždy máme na srdci 
trvalou udržitelnost pro zákazníky, 
zaměstnance a region. To přináší úspěch 
nám i našim partnerům. A díky tomu 
jsme typickým ztělesněním hodnot 

Schüller.
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P

P2 051 
Aktuální stav 
pracoviště

Z toho 
114 

učňovských míst

Kompenzační 
plocha  

cca 230 000 m²

1
Filosofie firmy

1 830
parkovacích míst 

v parkovacím 
domě

Výrobní plocha 
cca 184 000 m2

 Kompenzační plocha 
  Stávající oblast  
(výroba, správa)
 Rozšíření výroby (2021) 
 Parkovací dům

Společnost Schüller je stále připravena na 
budoucnost
Abychom byli konkurenceschopní i v budoucnu, 
musíme neustále zdokonalovat a rozšiřovat výrobu 
a vývoj výroby. Jen tak může dokážeme dostát 
svému tvrzení, že jsme stálou jistotou pro svůj 
region, zaměstnance, zákazníky a dodavatele. Udr-
žitelná a plánovaná strategie růstu vyžaduje rozší-
ření výrobní plochy. Vývoj z čistě výrobní společ-
nosti na technologickou společnost vyžaduje více 
prostoru, a to nejen kvůli novým požadavkům na 
pracoviště. Abychom se chovali ekologicky udrži-
telným způsobem, musíme mít v bezprostřední 
blízkosti k dispozici kompenzační plochy. Vytvá-
ření nových pracovních míst a s tím spojené udrži-
telné zajištění pracovních míst v regionu znamená 
investici do budoucnosti, a tím i udržitelný hospo-
dářský úspěch a konkurenceschopnost.

 KEY FACT

Jako středně velká firma s dlouhou rodinnou tradicí je společnost Schüller nerozlučně spjata s 
obcí Herrieden. Přebíráme odpovědnost za region a lidi. Vždy jsme dbali na soulad všech zájmů 
a potřeb občanů, města a životního prostředí. Ekologie a ekonomika nemohou jedna bez druhé 
existovat. Podstatnou součástí postoje společnosti Schüller je i sociální odpovědnost.

Udržitelný  
růst

SUSTAINABILITY



Vaše (a naše) nadšení pro kuchyně je  
klíčem k úspěšným hovorům se zákazníky.

reasons to live. love. cook.

Inspiration
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Kuchyně značky  
Schüller naživo

|s|a|c.
Dnes už neprodáváme pouhou 
kuchyň, ale životní prostor. Proto 
jsme přišli se |s|a|c., která slouží jako 
zážitková prezentace našich kuchyní. 
Pojali jsme to jako nabídku a podnět, 
jak u vás provádět prezentaci. Živě, 
hravě, a přesto funkčně – stejně jako 
život v dnešní době.

Herrieden

INSPIRATION
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 KEY FACT

Nejlepší způsob, jak si kuchyň Schüller vyzkoušet, je dotknout se jí. Můžete si tak udělat jasnou 
představu o pocitu z prostoru, o uspořádání, barvách a materiálech. Proto máme na několika 
místech showroomy kuchyní – náš |s|a|c. v Herriedenu, vzorové kuchyně v Löhne a Eurocucina 
v Miláně. Těšíme se na vaši návštěvu.

Küchenmeile
Obdobu herriedenské ukázkové 
kuchyně |s|a|c. najdete i v německém 
Löhne. Místní kuchyňské studio 
house4ktichen značky Schüller se 
každoročně otevírá návštěvníkům, 
kteří zde mohou vidět to nejlepší ze 
světa kuchyní. Společnost Schüller 
zde každoročně prezentuje své 
novinky spolu s dalšími vystavovateli.

Löhne
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EuroCucina
Pro mnohé (stejně tak pro značku 
next125) je naprostým vrcholem 
milánský veletrh. Naše prémiová značka 
zde představuje novinky každé dva roky. 
Najdete zde jak stánek, tak i výrobky 
značky Schüller. Díky tomu návštěvníci 
mohou získat ucelenou představu o 
širokém sortimentu obou značek.

Milán



Tiráž

Ocenění

Vydavatel: Schüller Möbelwerk KG, Rother Straße 1, 91567 Herrieden / Německo
Tel.: +49 (0) 9825 83-0, Fax: +49 (0) 9825 83-1210, info@schueller.de, www.schueller.de

Goldenes M
Značka kvality „Goldenes M“ je ocenění pro testovaný 
nábytek, který splňuje přísná kritéria kvality, bezpečnosti a 
ochrany zdraví či životního prostředí. „Goldenes M“ uděluje 
sdružení Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V. (DGM), která 
má jako sdružení spolkové země zajišťující kvalitu důležitý 
úkol: zajistit kvalitu nábytku a posílit ochranu spotřebitele. 
Aby výrobci nábytku získali toto ocenění, musí splňovat ty 
nejpřísnější požadavky. 

Značka GS
Program kuchyňského nábytku (kromě elektrifi kace, elektric-
kých spotřebičů, osvětlení, kování a dřezů) byla testována na 
mechanickou a obecnou bezpečnost společností TÜV 
Rheinland LGA Products GmbH. Dobrovolně udělovaná 
značka GS potvrzuje, že výše uvedené výrobky splňují 
požadavky německého zákona o bezpečnosti výrobků. 
Dodržování požadavků je průběžně zajištěno pravidelným 
externím monitorováním.

Klimaticky neutrální fi rma
Základem klimaticky neutrálního výrobce nábytku je bilance 
CO₂ společnosti, tzv. uhlíková stopa. Aby fi rma získala 
certifi kaci klimaticky neutrálního výrobce nábytku, musí 
každoročně vypočítat svou uhlíkovou stopu na základě 3 
oblastí. Ta se skládá z přímých a nepřímých emisí skleníko-
vých plynů. Kompenzace vypočtené bilance CO₂ se provádí 
prostřednictvím získání (nakoupení) kvalitních mezinárodních 
emisních povolenek, které odpovídají normě Gold Standard, 
normě VCS nebo Clean Development Mechanism. Vzhledem k 
tomu, že společnosti Schüller se podařilo eliminovat všechny 
emise CO₂ ze tří oblastí, získala nejvyšší stupeň ocenění 
„klimaticky neutrálního výrobce nábytku“. 

Klimaticky neutrální produkt
Jako „klimaticky neutrální produkty“ se označují produkty, 
jejichž (vzniklé) emise v hodnotovém řetězci až po dodání 
zákazníkovi jsou plně kompenzovány ukládáním CO₂ z 
použitého dřevěného materiálu a podporou projektů na 
ochranu klimatu. 

ISO 9001:2015

Dobrovolně zavedený systém managementu jakosti podle 
normy DIN EN ISO 9001:2015 upravuje orientaci na zákazníka 
a kvalitu procesů na základě defi novaných procesních toků. 
Počínaje vývojem výrobku přes výrobu a montáž až po zákaz-
nický servis.

ISO 50001:2018
Zavedením systému managementu hospodaření s energií 
podle normy DIN EN ISO 50001:2018 se společnost zavazuje k 
strukturovanému a systematickému zlepšování energetické 
účinnosti průběžným zaznamenáváním a vyhodnocováním 
energetických údajů a následnými opatřeními. 

Nábytek Made in Germany
Označení „Made in Germany“ zaručuje, že výrobní proces 
zásadní pro kvalitu probíhá převážně v Německu. Náročná 
kritéria zajišťují vysoký standard kvality, protože konstrukce, 
montáž a zkoušky kvality probíhají výhradně v Německu. V 
rámci požadavků ustanovil Deutsche Institut für Gütesiche-
rung und Kennzeichnung (RAL) tzv. kvalitativní normu, kterou 
kontroluje sdružení DGM.

PEFC
Výrobce je držitelem certifi kátu PEFC. PEFC je zkratka pro 
„Programme for the Endorsement of Forest Certifi cation 
Schemes“. Vydaná značka PEFC dokazuje, že dřevo a kompo-
zitní dřevo, které používáme, pochází z ekologicky, ekono-
micky a společensky udržitelně obhospodařovaných lesů a 
kontrolovaných zdrojů. Soulad se zpracovatelským řetězcem 
PEFC zajišťují průběžně prováděné kontroly.
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