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Při tvorbě sestavy Junona Line 240 a mini sestav 150 a 100 jsme mysleli 
na to, jak vám ušetřit peníze. Koupě celé sestavy je ekonomičtější než pořízení 
jednotlivých dílů. Součástí sestavy jsou skříňky, bez kterých se žádná 
kuchyňská linka neobejde. Tyto skříňky můžete rozšířit o doplňkové moduly.

          
      

80 cm 100 cm50 cm 40 cm

např. např. 
skříňka pod dřez 

DK2D/80/82

např. 
rohová skříňka
DNW/100/82-L

např. skříňka
D2D/50/195-L

skříňka
D3S/40/82

Při koupi v sestavě ušetříte!

mini sestava

3 moduly

 

zobrazené provedení:
mini sestava 150 + D2D/50/195-L, D3S/40/82,
DK2D/80/82, DNW/100/82-L
bílý lesk / šedý wolfram

digestoř
50 cm

sporák
50 cm

50 cm

150 cm

50 cm50 cm

57,3 cm

82 cm

82 cm 82 cm195 cm 82 cm

85,2 cm

pracovní deska
32

 
mm

všechny doplňkové 
moduly najdete 
na str. 15
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Při koupi v sestavě ušetříte!

sestava

sestava 240
dub sonoma / dub wenge

 Sestava 240 nabízí 7 modulů, 
které můžete libovolně kombinovat.

 

82 cm

pracovní deska
32

 
mm

57,3 cm

240 cm

240 cm

85,2  cm

dřez
80 cm

40 cm

40 cm

60 cm 60 cm

60 cm60 cm

80 cm

80 cm

digestoř
60 cm

sporák
60 cm

všechny doplňkové 
moduly najdete 
na str. 15

7 modulů
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mini sestava 150
+ skříňky: DK2D/80/82, G2W/80/57, D2D/50/195-L, D2D/50/195-P
dub sonoma / dub wenge
a podsvětlená police

  
  

doplňkové 
moduly

mini sestava

150 cm 80 cm 50 cm 50 cm

horní dvířka: dub sonoma
spodní dvířka: dub wenge
(vložka – dub sonoma)
korpusy: dub wenge
pracovní desky 32 mm: dub sonoma

 

barevné 
provedení 1
dub sonoma / 
/ dub wenge

všechny doplňkové 
moduly najdete 
na str. 15
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kuchyňský stůl s lavicemi 
lze přiobjednat

závěsná police je dostupná v barevném 
provedení: dub wenge / bílá (šíře 40, 50 
nebo 100 cm), varianta: skleněná police 
s LED osvětlením 

 

zobrazené provedení:
skříňky: D2D/50/195-P, D2D/50/195-L,
DK2D/80/82, G2W/80/57, D3S/40/82, G1D/40/57,
DPK/60/82, DNW/100/82, G1D/50/57, G1D/50/57,
D1D/50/82, D1D/50/82
dub sonoma

barevné 
provedení 2
horní dvířka: dub sonoma
spodní dvířka: dub sonoma
(vložka – dub wenge)
korpusy: dub wenge
pracovní desky 32 mm: dub sonoma

dub sonoma

všechny doplňkové 
moduly najdete 
na str. 15
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zobrazené provedení:
mini sestava 100 + D1D/40/82-P, D3S/40/82, G2W/80/57,
DPK/60/82, GO/60/30, D3S/40/82, G1D/40/57-LP,
DK2D/80/82, G2D/80/57 a podsvětlená police

doplňkové osvětlení

barevné 
provedení 3
horní dvířka: modřín sibiu světlý
spodní dvířka: modřín sibiu světlý
(vložka – borovice larico)
korpusy: bílá
pracovní deska 32 mm: incanto

modřín sibiu světlý

všechny doplňkové 
moduly najdete 
na str. 15

mini sestava

100 cm 40 cm 40 cm 40 cm 80 cm60 cm
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mini sestava 150
bílý lesk / šedý wolfram
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D2D/50/195-L

doplňkové moduly

· všechny spodní skříňky jsou  opatřeny pracovní deskou s výjimkou DK2D/80/82
· všechna dvířka mají úchytky:
- dub sonoma, dub sonoma/dub wenge – úchytka v barvě satén s roztečí 96 mm
- modřín sibiu světlý, bílý lesk/šedý wolfram – úchytka v barvě titan s roztečí 128 mm

· výška horních skříněk 57,3 cm
· výška spodních skříněk 82 cm + pracovní deska 32 mm
· hloubka spodních skříněk: 45,3 mm
· hloubka horních skříněk: 28,8 mm

G2D/80/57

G2D/60/57

D2D/60/82

D2D/80/82

mini sestava
150

mini sestava
100

G1D/50/57-LP

D1D/40/82-L D1D/40/82-P D3S/40/82 D1D/50/82-PD1D/50/82-L DPK/60/82 DNW/100/82-P

G1D/40/57-LP GO/60/30GO/50/30 POL/40 POL/50 POL/100

DNW/100/82-L

D2D/50/195-P DK2D/80/82

G2W/80/57

G2W/80/57 
VARIANTA

varianta
(skleněná police + osvětlení)

GNWU/57-LP

DG4D1S1K/150* 

prodej pouze 
v sestavě

* 

DG4D1S/100* 

barevné 
provedení 4

horní dvířka: bílý lesk
spodní dvířka: šedý wolfram
(vložka – bílý lesk)
korpusy: bílá
pracovní deska 32 mm: incanto

bílý lesk / šedý wolfram
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www.brwcz.cz
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K u c h y n ě  p r o  k a ž d é h o  

ve 4 barevných 
provedeních

vše

2 mini sestavy

1 sestava

JUNONA

20 modulů
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Rectangle

Mirek
etiketa na prospekty KUCHYNE

Mirek
www.anatis.cz

http://anatis.cz/



