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moderní a dostupná



Proč kuchyni od nás
Historie společnosti SENESI sahá až do roku 1993. Tehdy vznikla naše první prodejna v jihočeských Vodňanech. Máme za sebou tedy 25 let zkušeností v oboru kompletního 
vybavení kuchyní a koupelen. Za tu dobu mnohdy obsluhujeme již druhou či třetí generaci našich zákazníků. Víme, že kuchyně i koupelna je pro naše zákazníky dlouhodobá 
významná investice, a chceme jim čas věnovaný jejímu výběru zpříjemnit. Na našich vzorkovnách budujeme celé inspirační zóny, jsme zařízeni dětskými koutky, občerstvením 
a naši návrháři kuchyní mají rozsáhlé zkušenosti v interiérovém designu a jdou s dobou.

Kuchyně je srdcem každého domova. Každý z nás v ní prožívá ty nejhezčí chvíle v rodinném kruhu. Při jejím výběru si tedy zasloužíte individuální přístup, protože každý 
zákazník potřebuje takovou kuchyni, která přesně vyhovuje jeho životnímu stylu. Při jejím plánování zohledníme Vaše nároky na funkci, design a prostor, ve kterém se kuchyně 
nachází. Při cestě k Vaší vysněné kuchyni se Vás budeme snažit inspirovat různými styly a variantami z naší nabídky. Společně s Vámi vytvoříme kuchyni přesně podle Vašich 
přání a představ.

S námi se nemusíte bát ani nekonečných dnů a nocí strávených montáží vybrané kuchyně a nekvalitně odvedené práce. Náš interní zkušený montážní tým Vám zajistí  
bezproblémovou realizaci v požadovaném rozsahu a špičkové kvalitě. Samozřejmostí je samotná doprava a montáž kuchyně, provádíme i odborné zapojení vodoinstalace,  
elektro a plynoinstalace. Navíc Vám také můžeme nabídnout přesné zaměření kuchyně u zákazníka (montážním technikem), demontáž původní kuchyně, zabudování  
spotřebičů a dřezu, montáž keramického obkladu a dlažby. To vše samozřejmě za ty nejlepší možné ceny. Jednoduše – vše pro Vaši spokojenost.

Spolupracujeme pouze s nejlepšími výrobci kuchyní a nabízíme širokou škálu plánovaných kuchyní s množstvím individuálních úprav a nekonečnou řadou  modifikací. Sa-
mozřejmostí je výběr stylu od rustikálního, přes moderní až po designové, s nepřeberným množstvím barev a povrchových úprav. Stejně tak máme řešení i pro ty z Vás, kteří 
chtějí svoji kuchyni IHNED. Skladem, k okamžitému odběru máme vybrané řady sektorových kuchyní. V nové kuchyni tak můžete vařit třeba již zítra. V nabídce máme i široké 
portfolio kuchyňských spotřebičů, dřezů a dřezových baterií. Naši prodejci kuchyní Vám poradí a doporučí funkčně nejlepší řešení v každé cenové kategorii.

Tvůrci našeho katalogu kuchyní se Vás snaží jeho prostřednictvím inspirovat a usnadnit Vám cestu k Vaší nové kuchyni. Obsahuje aktuální trendy a novinky ze světa kuchyní. 
Najdete v něm průřez naší nabídkou a věříme, že bude pro Vás také pozvánkou na naše kuchyňská studia, kde si vybrané kuchyně a designové možnosti prohlédnete na vlastní 
oči. Naši prodejci a návrháři kuchyní Vám pak rádi poradí a pomohou se vším, co budete potřebovat.

Těšíme se na Vás.



kuchyně NEXT

Nejen koupelnu, ale i kuchyni Vám uděláme na míru! Během pár týdnů máte doma novou plánovanou kuchyni - zcela funkční a vyladěnou do posledního detailu.  Stačí si vybrat 
a zbytek už nechat na nás. Díky našim mnohaletým zkušenostem a specialistům v oboru Vám zaručujeme spokojenost.

Inspirujeme
Na našich showroomech naleznete 80 vystavených kuchyní v řadě variací. Můžete si prohlédnout každý detail, vyzkoušet řadu ergonomických vylepšení a osahat všechny 
materiály. Vzorníky dalších barev či úchytů Vám pomohou v rozhodování.
 
Poradíme
Nevíte si rady? Naši odborníci vám ochotně představí novinky, trendy i lety ověřené favority. Informují Vás o všem, co by Vás mohlo zajímat. Představit Vám mohou materiály 
a typy nejen linek, ale i spotřebičů. Ukáží Vám všechny kuchyňské série, a pokud budete chtít, rádi poradí s výběrem. Stačí se zeptat – tak neváhejte!

Zařídíme
Dáme Vám kalkulaci ceny, kuchyni Vám dovezeme a navíc ji na přání namontujeme. Zapojíme Vám spotřebiče, baterie i osvětlení. Umíme toho však víc. Již dlouhá léta zajišťu-
jeme komplexní montážní práce. Od zaměření, pokládky podlahy či obložení stěny, po konečnou podobu se vším všudy. Zeptejte se, jaké jsou možnosti! 

Doladíme
Detaily dělají celek. A k dokonalému výsledku je třeba vyladit každou maličkost. S námi se vám nestane, že budete mít kuchyň zpola nedodělanou.

Naše hodnoty
Kvalita
Výrobní závody, ve kterých se bude vyrábět Vaše nová kuchyně patří k nejmodernějším v Evropě. Splňují vysoké kvalitativní i ekologické standardy.

Zkušenost
Jsme profesionálové s mnohaletou praxí. Nepouštíme se do oblastí, kterým nerozumíme. Známe evergreeny i současné hity. Víme, co je zrovna v módě, ale rozumíme i klasice 
a retru. Máme přehled o našem oboru na celosvětové úrovni.
 
Zodpovědnost
Stavíme na tradičních hodnotách: slušnost a zodpovědnost. Děláme práci, za kterou se můžeme hrdě postavit. Kladná zkušenost a pozitivní reference jsou pro nás velmi cenné 
a hluboce si jich vážíme.

Individualita
Jdeme po své vlastní ose. Respektujeme Váš osobní vkus a i v naší práci nekopírujeme ostatní. Stejně jako Vaše nová kuchyně, i my chceme být originálem.

Kuchyně na klíč



Moderní a nadčasový design

Kuchyně NEXT již od 11.990,-

1,7x2,75 m      

28.490,- 

trvale
skladem



Čisté linie a kvalitní provedení

3 m

20.790,-
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Praktická ve všech směrech

3,4 m      

23.390,- 

 2,4 m         

16.990,- 
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Mnoho barevných kombinací

2,09x3,25 m

40.890,-

trvale
skladem
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dvířka 1x plná
300x704x315 mm
EH301DBLP  1.182,-
bílá lesk
EH301DDLP  1.064,-
dub arlington
EH301DSLP  1.213,-
diamantově šedá
EH301DHLP  1.213,-
dub halifax

Horní skříňka 30 cm
M

L
P

dvířka 1x plná
150x704x315 mm
EH15BLP 933,-
bílá lesk
EH15DLP 932,-
dub arlington
EH15SLP 933,-
diamantově šedá
EH15HLP 933,-
dub halifax

Horní skříňka 15 cm
M

L
P

dvířka 1x plná
450x704x315 mm
EH451DBLP  1.401,-
bílá lesk
EH451DDLP  1.217,-
dub arlington
EH451DSLP  1.432,-
diamantově šedá
EH451DHLP  1.432,-
dub halifax

Horní skříňka 45 cm
M

L
P

dvířka 1x plná
600x704x315 mm
EH601DBLP 1.610,-
bílá lesk
EH601DDLP 1.402,-
dub arlington
EH601DSLP 1.641,-
diamantově šedá
EH601DHLP 1.551,-
dub halifax

Horní skříňka 60 cm
M

L
P

dvířka 2x plná
900x704x315 mm
EH902DB 2.368,-
bílá lesk
EH902DD 2.000,-
dub arlington
EH902DSLP 2.430,-
diamantově šedá
EH902DHLP 2.430,-
dub halifax

Horní skříňka 90 cm
M

dvířka 1x lomenná
600x704x600 mm
EH60RLB 2.913,-
bílá lesk
EH60RLD 2.691,-
dub arlington
EH60RLS 2.913,-
diamantově šedá
EH60RLH 2.913,-
dub halifax

Horní rohová skříňka 60 cm
D

D

dvířka LEVÁ 1x SKLO
450x704x315 mm
EH451DZBL 1.850,-
bílá lesk
EH451DZDL 1.663,-
dub arlington
EH451DZSL 1.881,-
diamantově šedá
EH451DZHL 1.881,-
dub halifax

Horní skříňka 45 cm
M

dvířka PRAVÁ 1x SKLO
450x704x315 mm
EH451DZBP           1.850,-
bílá lesk
EH451DZDP           1.663,-
dub arlington
EH451DZSP 1.881,-
diamantově šedá
EH451DZHP 1.881,-
dub halifax

Horní skříňka 45 cm
M

dvířka LEVÁ 1x SKLO
600x704x315 mm
EH601DZBL 2.319,-
bílá lesk
EH601DZDL 1.871,-
dub arlington
EH601DZSL 2.350,-
diamantově šedá
EH601DZHL 2.350,-
dub halifax

Horní skříňka 60 cm
M

dvířka PRAVÁ 1x SKLO
600x704x315 mm
EH601DZBP 2.319,-
bílá lesk
EH601DZDP 1.871,-
dub arlington
EH601DZSP 2.350,-
diamantově šedá
EH601DZHP 2.350,-
dub halifax

Horní skříňka 60 cm
M

dvířka 2x SKLO
900x704x315 mm
EH902DZB 3.266,-
bílá lesk
EH902DZD 2.892,-
dub arlington
EH902DZS 3.328,-
diamantově šedá
EH902DZH 3.328,-
dub halifax

Horní skříňka 90 cm
M

Horní skříňky s plnými výklopnými dvířky

dvířka 1x zalomovací
900x704x315 mm
EH90YHB 5.573,-
bílá lesk
EH90YHD 5.219,-
dub arlington
EH90YHS  5.604,-
diamantově šedá
EH90YHH  5.604,-
dub halifax

Horní skříňka 90 cm

dvířka 1x zalomovací
600x704x315 mm
EH60YHB 4.258,-
bílá lesk
EH60YHD 4.426,-
dub arlington
EH60YHS 4.289,-
diamantově šedá
EH60YHH 4.289,-
dub halifax

Horní skříňka 60 cm

dvířka 1x výklopná
900x352x315 mm
EH90HKB 1.786,-
bílá lesk
EH90HKD 1.550,-
dub arlington
EH90HKS 1.817,-
diamantově šedá
EH90HKH 1.817,-
dub halifax

Horní skříňka 90 cm

dvířka 1x výklopná
600x352x315 mm
EH60HKB 1.571,-
bílá lesk
EH60HKD 1.420,-
dub arlington
EH60HKS 1.602,-
diamantově šedá
EH60HKH 1.602,-
dub halifax

Horní skříňka 60 cm
M M M M

Spodní skříňky

dvířka 1x lomenná
850x830x850 mm
ES90RLB 3.553,-
bílá lesk
ES90RLS 3.553,-
diamantově šedá

Spodní rohová skříňka 90 cm

dvířka 1x plná
600X830X510 mm
ES60D1DLPB 1.959,-
bílá lesk
ES60D1DLPS 1.990,-
diamantově šedá

Spodní skříňka dřezová 60 cm

dvířka 2x plná
900x830x510 mm
ES902DB 2.887,-
bílá lesk
ES902DS 2.949,-
diamantově šedá

Spodní skříňka 90 cm

dvířka 1x plná
600x830x510 mm
ES601DLPB 1.959,-
bílá lesk
ES601DLPS 1.990,-
diamantově šedá

Spodní skříňka 60 cm

dvířka 1x plná
450x830x510 mm
ES451DLPB 1.702,-
bílá lesk
ES451DLPS 1.733,-
diamantově šedá

Spodní skříňka 45 cm

dvířka 1x plná
300x830x510 mm
ES301DLPB 1.401,-
bílá lesk
ES301DLPS 1.432,-
diamantově šedá

Spodní skříňka 30 cm
M M M M M

L
P

L
P

L
P

L
P

L
P

dvířka 1x výklopná
600x704x315 mm
EH60M1DB 1.314,-
bílá lesk
EH60M1DD 1.193,-
dub arlington
EH60M1DS 1.345,-
diamantově šedá
EH60M1DH 1.345,-
dub halifax

Horní skříňka 60 cm
pro mikrovlnnou troubu
M

dvířka 1x lomenná
650x704x650 mm
EH65RLB 3.087,-
bílá lesk
EH65RLD 2.824,-
dub arlington
EH65RLS 3.087,-
diamantově šedá
EH65RLH 3.087,-
dub halifax

Horní rohová skříňka 65 cm
D

Horní skříňky s plnými a prosklenými dvířky

trvale
skladem

rozměry: šířka x výška x hloubka

univerzální provedení dvířekL
P

demontovaná skříňkaD
montovaná skříňkaM

korpus
bílá

dvířka se satinovaným 
sklem Z

dvířka se satinovaným 
sklem Z

dvířka se satinovaným 
sklem Z

přední plocha
dub arlington

přední plocha
dub halifax

přední plocha
diamantově šedá

dvířka se satinovaným 
sklem Z

přední plocha
bílá lesk

Barevné varianty
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Vysoké skříňky na potraviny, lednici a vestavbu Úchytky

plnovýsuvné zásuvky 3x
900x830x510 mm
MPLES903ZB 6.346,-
bílá lesk
MPLES903ZS 6.440,-
diamantově šedá

Spodní skříňka 90 cm

plnovýsuvné zásuvky 3x
600x830x510 mm
MPLES603ZB 4.801,-
bílá lesk
MPLES603ZS 4.894,-
diamantově šedá

Spodní skříňka 60 cm

plnovýsuvné zásuvky 3x
450x830x510 mm
MPLES453ZB 4.500,-
bílá lesk
MPLES453ZS 4.593,-
diamantově šedá

Spodní skříňka 45 cm

plnovýsuvný koš 1x
150x706x510 mm
ES15CB 2.515,-
bílá lesk
ES15CS 2.546,-
diamantově šedá

Spodní skříňka 15 cm

dvířka 1x plná
996x830x510 mm
ES99RLPB 3.032,-
bílá lesk
ES99RLPS 3.012,-
diamantově šedá

Spodní rohová skříňka 90 cm

M M M MM

L
P

dvířka 1x výklopná, 1x plná
600x2078x560 mm
CHU5B 3.579,-
bílá lesk
CHU5S 3.570,-
diamantově šedá

Skříň pro vestavné spotřebiče

dvířka 2x plná
600x2078x560 mm
CHU22LPB 4.537,-
bílá lesk
CHU22LPS 4.537,-
diamantově šedá

Skříň pro vestavnou lednici

dvířka 2x plná
600x2078x560 mm
PO602DLPB 4.580,-
bílá lesk
PO602DLPS 4.580,-
diamantově šedá

Potravinová skříň 60 cm
D D D

L
P

L
P

L
P

50x701x16 mm
VL50SH 38,-
bílá
100x2076x315mm
VPL2076 453,-
bílá

Vykrývací lišta 5, 10 cm
D

Výkryty skříněk, dvířka na myčku

120x701x74 mm
CR65-701B 512,-
bílá lesk
CR65-701S 461,-
diamantově šedá

Vykrývací rohová lišta
D

bez panelu
597x701x22 mm
K60UVB 713,-
bílá lesk
K60UVS 744,-
diamantově šedá

Dvířka na myčku 60 cm

s panelem
597x573x22 mm
K60UB 581,-
bílá lesk
K60US 581,-
diamantově šedá

Dvířka na myčku 60 cm

bez panelu
447x701x22 mm
K45UVB 650,-
bílá lesk
K45UVS 681,-
diamantově šedá

Dvířka na myčku 45 cm

s panelem
447x573x22 mm
K45UB 465,-
bílá lesk
K45US 466,-
diamantově šedá

Dvířka na myčku 45 cm
M M M M

Doplňky

dub arlington
PD 165
1650x38x600 mm
5313380 1.240,-
PD 240
2400x38x600 mm
5313438 1.800,-
PD 410
4100x38x600 mm
5313442 2.252,-

santuro antracit
PD 165
1650x38x600 mm
5261423 1.128,-
PD 240
2400x38x600 mm
5261481 1.636,-
PD 410
4100x38x600 mm
5261485 2.047,-

Pracovní deska 38 mm Pracovní deska 38 mm Pracovní deska 38 mm Sokl 124 mm Sokl 124 mm Sokl 124 mm

dub halifax
PD 165
1650x38x600 mm
5333329 2.441,-
PD 240
2400x38x600 mm
5333387 3.564,-
PD 410
4100x38x600 mm
5333391 4.459,-

dub arlington
sokl
4000x124x13 mm
964390 573,-
koncovka soklu
964395 29,-
rohová spojka soklu
964391 29,-

grafit
sokl
4000x124x13 mm
916123 574,-
koncovka soklu
916124 29,-
rohová spojka soklu
916126 29,-

nerez
sokl
4000x124x13 mm
964410 574,-
koncovka soklu
964414 29,-
rohová spojka soklu
964411 29,-

bílá
sokl
4000x124x13 mm
914339 573,-
koncovka soklu
914340 29,-
rohová spojka soklu
914342  29,-

Sokl 124 mm

studené světlo, 7,5 W
šířka 599 mm
Star Line 599 1.338,-
studené světlo, 12 W
šířka 899 mm
Star Line 899 1.673,-

celkový výkon nesmí
přesáhnout 30 W,
bez vypínače
923215 524,-

LED osvětlení Trafo HLT 30 W

pro zásuvku 450 mm
887854  104,-
šedý plast

pro zásuvku 600 mm
887855 130,-
šedý plast

pro zásuvku 900 mm
887856 343,-
šedý plast

Příborník 45 Příborník 60 Příborník 90

spodní zásuvka 1x
600x830x510 mm
ES60ERC1B 1.614,-
bílá lesk
ES60ERC1S 1.645,-
diamantově šedá

Spodní skříňka 60 cm
pro troubu
M

Madlo 396 146,-
tmavě šedá lesk

Madlo 2007 100,-
nerez lesk

ÚchytkaÚchytka



PLÁNOVANÉ KUCHYNĚ

Kuchyně na míru

Lucia

Tina 2

Carla

Gina

Marina



PLÁNOVANÉ KUCHYNĚ

Přesně podle Vašich představ

Tina 2

Elsa

Ibisa Kaia

Nely
7.990,-



PLÁNOVANÉ KUCHYNĚ

Paleta možností a kombinací

Rebeka

Rebeka

Sylvie

Fany

Carolina



MADE IN GERMANY

Kvalita, která oslní

Leticia

Color concept

Titania Sylvie

Selma



Abychom dokázali, že vyrábíme nejen krásné, ale také praktické kuchyně, vybrali jsme pro vás na ukázku jednu z těch vašich! Plánovaná kuchyně 
Ember rozměr 3,75 m. Tuto kuchyni plnohodnotně využívá 6ti členná rodina. 
Své místo tu mají potraviny, nádobí i čisticí prostředky. Žádný nepořádek, ani zmatek. Vše je přehledné a snadno přístupné. Věříme našim kuchyním, 
protože jsou krásné, praktické a bezpečné. Zkrátka vyladěné do posledního detailu.

úsporné LED
osvětlení

praktický závěsný 
program

jednoduché třídění
odpadu

pořádek v 
zásuvkách

špičkové
spotřebiče

bezpečné uložení
čistících prostředků

Praktická uvnitř

Ergonomie v kuchyni
Ergonomie kuchyně ovlivňuje vaší psychickou i fyzickou pohodu. Závisí na ní celé fungování - dokáže změnit práci na zábavu nebo z ní naopak udělat 
peklo. Ergonomicky dobře plánovaná kuchyně je jedinečná a pomáhá v každém ohledu. Je totiž uzpůsobená jen a pouze vám! 

Vhodné přizpůsobení architektury a uspořádání kuchyně udělá mnohem víc, než by se vám mohlo zdát. Správná výška pracovní desky, sporáku i dřezu, 
rozmístění jednotlivých prvků i prostor mezi nimi to vše rozhoduje o tom, jak se v kuchyni budete cítit. 

V prostředí šitém na míru vám bude dobře a z práce se tak stane potěšení.



Horní skříňky

Kvalitní kování

Spodní skříňky
Odolná pracovní deska s ABS 
nebo zaoblenou hranou.

Kvalitní kovové zásuvky Hettich s 
bezúdržbovým chodem.
Vysoká nosnost, dohromady až 
115 kg.

Odnímatelná podnož pro
jednoduchý a rychlý úklid (údržbu).

Výškově nastavitelné nohy pro 
kompenzaci nerovnosti podlahy.

Zásuvky mají brzdný systém a dají 
se celé vysunout - plnovýsuv.

Pevná konstrukce korpusu 
zabezpečená stabilizačním 
trojúhelníkem.

Kování pro zavěšené skříňky dimenzované 
na zátěž až 70 kg s možností výškového 
nastavení.

Panty dveří od firmy BLUM s integrovaným 
tlumením.

Nosnost police 15 kg.
Bezpečnostní podložky zajistí polici proti 
posunu. 

Tloušťka dvířek 18 mm.
ABS hrana hraněná laserem.

Kvalitní kovová úchytka s dlouhou životností.

Silikonový tlumič integrovaný do dveří pro 
komfortní zavírání.

ABS hrana na všech namáhaných častech.

Šestibodové spojení častí korpusu a záda
v drážce zabezpečují pevnou konstrukci.

Závěs 4M
4520962
Používá se na všechny
montované horní a spodní 
skříňky s naloženými dvířky 
otevíranými pod úhlem 110°
- s integrovaným tlumením.

Závěs 5M
4520964
Používá se na všechny 
montované spodní skřínky 
rohové (99) s úhlem otevírání 
dveří 90° - s integrovaným 
tlumením.

Pant Naložený Pant 90°

Závěs 7D
4520968
Používá se na horní a spodní 
rohové lomené (RL) skříňky, na 
vzájemné spojení dvou dveří. 
Úhel otevírání je 83°
- se samostatným přídavným 
tlumičem.

Závěs 9D
4520970
Používá se na horní a spodní 
rohové lomené (RL) skříňky, na 
spojení dveří a korpusu, úhel 
otevírání je 155° - bez tlumení. 
Tlumení zabezpečuje samo-
statný tlumič k 83° pantu.

Pant 83° Pant 155°

Konstrukce skříněk

Široká nabídka spotřebičů

Zapracovali jsme na naší nabídce kuchyňských spotřebičů. Nyní Vám můžeme představit plně ucelené portfolio vestavných i volně stojících spotřebičů. 
V našich kuchyňských studiích naleznete všechny klíčové značky nabízené v České republice.

Vybírat můžete ze základních produktů pro první bydlení, až po prémiové značky splňující nepřísnější kritéria. Naši profesionálové Vám pomohou 
i s výběrem designově vhodné digestoře do Vaší nové kuchyně.

Samozřejmostí je pak atraktivní nabídka kuchyňských dřezů a baterií, v mnoha materiálových a typových provedeních.



Naše pobočky

koupelny, dlažby, sanitární keramika, 
vodovodní baterie, vany, sprchové 
kouty, koupelnový nábytek, stavební 
chemie, doplňky, ohřev vody

showroom Č. Budějovice 
Strakonická 2646, 370 04 České Budějovice

showroom Plzeň 
Studentská 52, 323 00 Plzeň

showroom Praha
Řevnická 170/4, 155 21 Praha - Zličín

prodejna Vodňany 
Budějovická 1228, 389 01 Vodňany

Nezapomeňte si vyzvednout  
i náš katalog koupelen.

I 25 let s Vámi

Koupelny18 |19

kuchyně NEXT www.senesi.czinfo@senesi.cz


