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11111..... Rozměry místnosti, kde bude kuchyňská linka
umístěna. Pro naši lepší orientaci můžete zaměřit i stěny,
kde nebude stát kuchyňská linka. Nezapomeňte uvést
výšku místnosti včetně materiálu zdi, na kterou se budou
instalovat  horní skříňky.

2.2.2.2.2. Výšku a šířku oken, dveří, výklenků, včetně jejich
umístění respektive vzdálenosti od rohu místnosti.
U oken je nutné uvést  výšku spodní hrany parapetu od
podlahy.

3.3.3.3.3. Zaměření pevných bodů - tzn. vývodů plynu, vody a
odpadu, roury odtahu včetně rozvodů ve zdi, ale pouze
v případě, že nechystáte změnit jejich umístění. Důležitá
je opět vzdálenost od rohu místnosti a výška.

4.4.4.4.4. Zaměření radiátorů a veškerých potrubí vedených
po zdi. Důležitá je  výška od podlahy, průměr
a vzdálenost od zdi.

5.5.5.5.5. Uveďte, zda bude v kuchyňské lince umístěna myčka,
popřípadě typ myčky a její šířku ( 45 nebo 60 cm ).

6.6.6.6.6. Uveďte, zda bude v kuchyňské sestavě umístěn sporák,
popřípadě typ sporáku. U samostatného sporáku je
nutné uvést rozměry respektive šířku sporáku.

77777..... Neméně důležitou informací je typ odsavače par
( komínový, vestavný  nebo pod skříňku ) včetně rozměrů.

8.8.8.8.8. Uveďte typ dřezu, který bude osazen do kuchyňské
sestavy.

Pro bezchybný návrh Vaší kuchyňské linky potřebujeme znát alespoň níže uvedené informace
včetně rozměrů. Máte-li obavu sami provádět zaměření místnosti,

přenechejte tuto záležitost našim školeným  pracovníkům:

JMÉNO:

PŘÍJMENÍ:

BYDLIŠTĚ:
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Legenda k elektroinstalaci

1.    Vývod 400 V / 16A pro celoelektrický sporák (varnou desku). Pro snadnou  manipulaci se spotřebičem doporučujeme délku kabelu
150 cm.

2.    Zásuvka 230 V pro elektrickou troubu ve spojení s plynovou nebo kombinovanou varnou deskou. Zásuvka musí být umístěna z levé nebo
pravé strany (v sousední skříňce), nikdy však  přímo za elektrickou troubou.

3.    Zásuvka 230 V / 16 A pro vestavenou elektrickou  troubu, umístění možné do sousední skříňky.

4.   Zásuvka 230 V / 6 A  pro myčku nádobí, možno umístit z pravé či levé strany myčky, nikdy ne za myčku !!

5.   Zásuvka pro mikrovlnou troubu, umístění v sousední skříňce.

6.   Zásuvka 230 V / 16 A pro odsávač par umístěna ve výšce 210 cm při výšce horních skříněk výškové řady 58,3 cm, 223 cm při výšce
horních skříněk 72,8 cm nebo 240 při výšce horních skříněk 87,3 cm. Okraj  zásuvky se doporučuje umístit asymetricky 9 cm od středu
skříňky.
6a) a 6b) - možnosti umístění zásuvky pro odsavač par ( dle typu odsavače )

7.    Zásuvka 230 V / 16 A pro vestavné, eventuálně podstavné chladničky a mrazničky.  Zásuvka 230 V / 16 A pro vestavné, eventuálně
podstavné chladničky a mrazničky.

8.    Zásuvka 230V/16 A nad pracovní plochou pro drobné kuchyňské spotřebiče.

9.   Zásuvka 230 V / 16 A ovládaná vypínačem pro osvětlení vestavěné do horní rampy kuchynské linky.

10.  Zásuvka 230 V /16 A ovládaná vypínačem pro osvětlení instalované nad pracovní plochou kuchyňské linky.

Elektroinstalace pro montáž kuchyně PRIMA, PRIMA PLUS ( nožky 10 cm)

Před vlastní realizací instalačních vývodů pro kuchyň je nutno se řádně seznámit s členěním
a energetickými požadavky vybrané kuchyňské sestavy !!

Hlavní trasu kabelů vést cca 15 cm nad horními kuchyňskými skříňkami. Sestupné trasy vedení vést mimo
prostor upevňovacích bodů jednotlivých skříněk !!

Před provedením či opravou omítek se doporučuje provést zakreslení či fotodokumentaci provedených
instalací, aby se předešlo případným pochybnostem a komplikacím při montáži !!

V případě instalace celoel. varné desky s požadavkem na třífázové připojení 400 V/16A je nutno, aby vlastní
bytová jednotka (či rodinný domek) měly provedeny třífázové připojení a měření spotřeby !!

Rady a doporučení pro bezproblémovou montáž Vaší kuchyňské linky



Legenda k vodovodní a plynové instalaci :

1.  Odpadová roura o průměru  40 mm umístěna cca 40 až  45 cm nad podlahou.

2.  Přívod teplé a studené vody opatřen rohovým ventilem na stojánkovou baterií 3/8 ". Při použití
myčky nebo pračky se použije kombinovaný rohový ventil s vývodem 3/8 " a 3/4 ". Je-li myčka
napojena na vlastní přívod vody a odpad ( při větší vzdálenosti od dřezu ) musí být přívod
vody a odpad umístěny vedle myčky, ne za myčkou.

3.  Plynový uzávěr pro plynové vařidlové desky vždy umístěn vlevo. Vyjímkou jsou plynové desky
FAGOR EPF 3ML a EPF 4GL. Pro uvedené typy je  nutno umístit  vývod plynu vpravo.

4.  Odtahová roura do komína o průměru 120 mm (dle typu odsavače ). Problematiku odsávačů
řádně prodiskutujte s prodejcem.Výška spodní části odsávače par nad plynovou varnou deskou
minimálně 650 mm.

a.  Při použití vyšších nožek ( 15 cm )  kuchyňské sestavy, je nutno k uvedeným rozměrům na obrázku
     přičíst 5 cm !!

b.  V prostoru za myčkou nádobí nesmí být umístěn žádný  ventil, odpad ani zásuvka !!!

c.  Zásuvky za spodními skříňkami musí být ve výšce minimálně 20 cm nad podlahou !!

Vzhledem k charakteru používaných drobných kuchyňských spotřebičů (např. rychlovarná konvice,
toustovač, apod.) se jednoznačně doporučuje realizovat zásuvku nad pracovní plochou
( pozice číslo  8 ) taktéž  jako samostatně  jištěný obvod (16 A ) !!! Samostatně jištěných zásuvek nad
pracovní plochou může být i více ( dle uvážení uživatele ). Zásuvky však nesmí být osazovány 20 cm
od přívodu vody.

Osvětlení vestavěné do kuchyňské sestavy může být napojeno na světelný obvod společný dalším
prostorám bytu či domu.

Rady a doporučení pro bezproblémovou montáž Vaší kuchyňské linky

Vodoinstalace, plynoinstalace pro montáž kuchyně PRIMA, PRIMA PLUS ( nožky 10 cm )
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